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Instrukcja obsługi systemu ACT/ACC ROLNICTWO

WPROWADZENIE
Instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników systemu ACT/ACC ROLNICTWO. Dostępna jest osobna
instrukcja omawiająca instalowanie i konserwację“ systemu (w odróżnieniu od typowej obsługi).
Producent przyjął zasadę, że sam użytkownik jest najlepiej zorientowany, jakie warunki są najlepsze dla
wysuszenia i przechowania produktów. W związku z tym, niniejsza instrukcja wyjaśnia jedynie sposób
ustawiania i wprowadzania parametrów pracy systemu. Dla obsługi systemu nie jest wymagane
doświadczenie informatyczne. Z instrukcją należy się dokładnie zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z
systemu ACT/ACC.

System ACT/ACC ROLNICTWO jest zaprojektowany z myślą o zastosowaniach w rolnictwie, w
ogrzewaniu/schładzaniu i przechowywaniu rozmaitych produktów rolnych oraz do kontroli stężenia CO2.
System może być używany wyłącznie w celu, dla którego został zaprojektowany. ACT mogą używać
wyłącznie osoby odpowiedzialne za przechowywanie/suszenie produktów. Zabronione jest zdejmowanie
obudowy tablicy rozdzielczej.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana, udostępniana przez
wypożyczanie oraz powielana i przekazywana w jakiejkolwiek postaci i za pośrednictwem jakichkolwiek
nośników: elektronicznych, mechanicznych, fotokopiujących, nagrywających oraz wszelkich innych bez
uzyskanego wcześniej pisemnego zezwolenia ze strony Omnivent BV, Niderlandy.
Mimo, iż dołożono wszelkich starań przy tworzeniu niniejszej instrukcji, może się ona okazać niedoskonała.
Dlatego też chętnie przyjmiemy wszelkie uwagi, które mogłyby przyczynić się do jej ulepszenia. Firma
OMNIVENT nie będzie jednakże ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego
zrozumienia instrukcji, błędów w jej tekście, niewłaściwej obsługi systemu i sprzętów do niego podłączonych.
Informacje zawarte w instrukcji mogą się różnić od rzeczywistych cech oprogramowania; wynika to z faktu
jego rozwoju.
UWAGA!

Osoba używająca /obsługująca instalację musi znać zalecenia bezpiecznego
użytkowania; są one przedstawione w rozdziale 2.

OPIS SYMBOLI UŻYTYCH W NINEJSZYM OPRACOWANIU:
W instrukcji zastosowano następujące słowa i symbole:
Oznacza miejsce, zawierające komentarz lub informację, wymagającą szczególnej
uwagi.
Zwraca uwagę czytelnika na mogące wystąpić trudności czy problemy.
Uwaga:
Informacja przy takim nagłówku ostrzega przed możliwymi uszkodzeniami produktu
Ostrożnie:
jeśli zignoruje się podaną informację.
Niebezpieczeństwo: Taki nagłówek oznacza bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia użytkownika
Parametry standardowe (najczęściej stosowane)
[xxx]

Komentarz:

© Omnivent BV 2001, Zeewolde, Niderlandy
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WPROWADZENIE DO PROGRAMU
Program ACC firmy Omnivent jest programem pomiarowo-kontrolnym przewidzianym dla wentylowanych
przechowalni produktów rolnych takich jak ziemniaki, cebula, zboża i nasiona w systemie z wentylacją.
Nadaje się również w pewnym stopniu do warzyw i cebulek kwiatowych. (Osiągalne są programy
specjalistyczne).
Oprogramowanie Omnivent ACC jest zaprojektowane do pracy na komputerach ACT/ACC. ACT jest to tzw.
terminal, wyposażony w klucze operacyjne, linię poczwórną i zielony wyświetlacz próżniowo-fluoroscencyjny.
Większość pomiarów odnosi się do temperatury i wilgotności W tym samym czasie mogą też być mierzone
uniwersalne analogowe sygnały z czujników CO2, prędkości powietrza, kierunku wiatru, ciśnienia
atmosferycznego itp. oraz sygnały sprzężenia zwrotnego. Detekcji podlegają również sygnały zmiany taryfy
prądu elektrycznego emitowane przez elektrownię oraz sygnały alarmów zewnętrznych (status).
Kontrola, w zależności od posiadanego programu, obejmuje dwie grupy wentylatorów (nadmuchu i wyciągu),
klapy wlotu i wylotu, wyłączanie i włączanie nagrzewnicy, zawory paliwowe lub gazowe, agregaty chłodzenia,
wentylatory dodatkowe z elementami grzejnymi lub bez, oraz klapy dodatkowe.
Oprogramowanie ACC składa się z kilku programów. Każdy z nich zawiera pewną liczbę linii. Linia pokazuje
wartość pomiaru lub umożliwia użytkownikowi wprowadzenie żądanych ustawień.
W każdym programie pomiary i kontrola są zintegrowane. Na początku każdego programu znajduje się wstęp
opisujący zasadę jego działania i obsługi a następnie opis każdej linii.
Jest 6 głównych programów:
-Program Ręczny
-Suszenie / Podgrzewanie
-Suszenie / Gojenie
-Po suszeniu
-Schładzanie / Przechowywanie
-Usuwanie wilgoci
Do niektórych programów głównych mogą być dodane następujące podprogramy:
-Chłodzenie
-Kontrola CO2
-Kontrola kondensacji
-Programu włączającego
Programy są ponumerowane od 1 do 22 (nazywane są też stronami). Dołączony też został zaawansowany
program ALARM.
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1

BEZPIECZEŃSTWO

Uwaga!

1.1

Z tym rozdziałem muszą się zapoznać osoby, które będą obsługiwać / używać lub
przebywać na terenie instalacji.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI UŻYTYCH W INSTALACJI
Ostrzeżenie o urządzeniach uruchamiających się automatycznie!
Osoba, która wchodzi do komory ciśnieniowej musi się liczyć z tym, że wentylatory,
nagrzewnice itd. mogą włączyć się nieoczekiwanie, a klapy zmieniać położenie jeśli
instalacja nie jest odłączona od sterowania automatycznego.
Uwaga, zagrożenie obrażeniami ciała!
Ten symbol oznacza, że istnieje ryzyko zaklinowania lub innych obrażeń ręki.

Ryzyko obrażeń!
Ten symbol oznacza ryzyko uszkodzenia lub zaklinowania ciała.
Uwaga, niebezpieczeństwo!
Ten symbol znajduje się w miejscach niebezpiecznych.
Uwaga, gorące!
Ten symbol ostrzega przed gorącymi powierzchniami.

Uwaga, wysokie napięcie!
Ten symbol oznacza możliwość wystąpienia napięć wyższych niż 24V AC/DC.
Uwaga, ruchome elementy maszyn!
Ten symbol oznacza mechanizmy obrotowe typu wentylator lub napędy pasowe.

Obowiązkowe ochraniacze słuchu!
Przed wejściem do komory ciśnieniowej w przypadku, jeśli instalacja nie została wyłączona,
należy założyć ochraniacze słuchu.

UWAGA! STREFA NIEBEZPIECZNA!

Rysunek 1: Napis na drzwiach komory ciśnieniowej
Znak na rysunku 1 umieszczony na drzwiach ostrzega przed wejściem do komory ciśnieniowej. Komorę
ciśnieniową uważa się za strefę niebezpieczną. Oznacza to, że wejście do niej nie powinno być dostępne, a
drzwi powinny być zamknięte na klucz. Osoba wchodząca do komory powinna być poinformowana o
wymogach bezpieczeństwa oraz o znaczeniach symboli opisanych wyżej w tym rozdziale. Pod znakiem
znajdą się symbole odnoszące się do instalacji.
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1.2

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Strefa zagrożenia obejmuje komorę podciśnieniową i komorę ciśnieniową (patrz rozdział 3).
- Drzwi do komory ciśnieniowej powinny być zabezpieczone kluczem i posiadać klamkę od wewnątrz
Przy poziomej orientacji wentylatorów (płaty rotora montowane poziomo) nie
Ostrożnie!
posiadają one siatki od strony wylotowej (= od spodu). Drzwi do komory ciśnieniowej
powinny być zabezpieczone kluczem. Jest też możliwa sytuacja, w której po stronie
wylotowej znajdują się klapy zwrotne. Takie klapy otwierają się w dół przy starcie
wentylatora.
- Niebezpieczeństwo w komorze podciśnieniowej wiąże się z niespodziewanym ruchem klap i elementów
wirujących. Informują o tym nalepki. Wentylatory zabezpieczone są kratami.
- Jeśli to konieczne, można wyłączyć instalację wyłącznikiem awaryjnym. Może on mieć postać przycisku
umieszczonego przy drzwiach wejściowych do komory, albo głównego wyłącznika na
tablicy rozdzielczej. W obu przypadkach jest on oznaczony żółtym / czerwonym kolorem. Jeśli
zostanie on użyty, wszystkie działania systemu ustają i zapalają się Światła awaryjne. Instalację
można uruchomić dopiero po naciśnięciu przycisku kasowania awaryjnego wyłączenia.
Instalacja nie uruchamia się automatycznie po zaniku zasilania. Należy najpierw
Uwaga!
wcisnąć przycisk kasowania awaryjnego wyłączenia. Po wystąpieniu sytuacji zaniku
zasilania zostaną jedynie zamknięte klapy.
- Instalacja jest wyposażona w wyłączniki tam, gdzie to niezbędne. Będą to wyłączniki w zasięgu danego
urządzenia lub na głównej tablicy rozdzielczej, zabezpieczany kluczykiem w pozycji "O". W
tym ostatnim przypadku, kluczyk taki powinna mieć ze sobą osoba wchodząca do strefy zagrożenia.
- W przypadku sterowania nagrzewnicą, jest ona zabezpieczana przez termostat maksymalnej
temperatury. Odcina on dopływ gazu w momencie jej przekroczenia. Dla dodatkowych informacji
obejrzyj schemat połączeń elektrycznych oraz instrukcję obsługi tablicy rozdzielczej.
- Wentylatory posiadają kraty po stronie wlotowej. Można je zdemontować jedynie przy użyciu
odpowiednich narzędzi.
- Jeśli klapy można dosięgnąć z komory podciśnieniowej, jest ona blokowana łańcuchem. O
możliwych niebezpieczeństwach ostrzegają rozmaite symbole.
- Tablicę rozdzielczą można otworzyć jedynie odpowiednim kluczem.
- Jeśli przełącznik wyboru funkcji znajduje się w pozycji "O" (wył) na tablicy rozdzielczej, cała
instalacja jest wyłączona. Nie działają żadne regulacje, a zasilanie urządzeń jest odcięte (dotyczy to
urządzeń, których zasilanie przechodzi przez tablicę rozdzielczą. Nie zawsze dotyczy to urządzeń
chłodniczych).
- Jeśli używane są nagrzewnice, ich otoczenie musi być wyłożone apirogennym materiałem. Materiału
tego nie można usuwać.
2.3

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

W odpowiednich sytuacjach zastosowanie mają następujące zasady bezpieczeństwa:
1.
WEJŚCIE DO KOMORY CIŚNIENIOWEJ
Wchodząc do komory ciśnieniowej dana osoba musi być poinformowana o zagrożeniach Jeśli instalacja nie
musi pracować, należy ją wyłączyć przestawiając wyłącznik w pozycję "O" (wył) i wciskając przycisk
awaryjnego wyłącznika. Jeśli niezbędne jest wejście do komory ciśnieniowej podczas pracy instalacji, to
tylko na własne ryzyko użytkownika.
2.
KONSERWACJA URZĄDZENIA (wentylatora, nagrzewnicy, klapy itp.). Zawsze wyłączaj zasilanie w
dwóch miejscach. Można to zrobić przestawiając wyłącznik główny w pozycję "O" (wył) oraz
wyłącznik danego urządzenia również w pozycję "O". Jeśli nie ma wyłącznika danego urządzenia,
naciśnij przycisk awaryjnego wyłączania lub zamknij wyłącznik główny w pozycji "O" kluczykiem.
3.
URUCHAMIANIE INSTALACJI
Przed uruchomieniem instalacji, musisz upewnić się, czy w komorze ciśnieniowej nie znajdują się ludzie oraz
czy drzwi tam są zamknięte na klucz.
4.
WYŁĄCZANIE CZYNNOŚCI INSTALACJI
Wyłącz wszystkie programy 07 WYBÓR PROGRAMU
Przestaw selektor funkcji w pozycję "O" (wył).
Uwaga!

Zaleca się, aby komputer (ACT/ACC) działał cały czas, nawet poza sezonem, gdyż ma to
wpływ na trwałość baterii podtrzymujących oraz zapobiega gromadzeniu się wilgoci w
podzespołach.
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2

BUDOWA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO

Rysunek 2: ACT/ACC-system
W zależności od dostępnego oprogramowania i ACC można sterować i monitorować jeden lub
dwa działy.
W chwili obecnej dostępne są trzy różne programy rolnicze:
-1 dział Rolnictwo - rozszerzony
-1 dział Rolnictwo - podstawowy
-2 działy Rolnictwo - podstawowy
Program 2 działy Roln. podstawowy w zestawie 1 ACC-IN i 1 ACC-OUT , jest w stanie kontrolować i monitorować obydwa działy jednocześnie. Jeśli chodzi o oprogramowanie, obydwa (1 i 2) działy Roln.
podstawowe są identyczne. Różnica między tymi dwoma programami polega na pewnych ułatwieniach;
program rozszerzony zawiera więcej udogodnień kontrolujących aniżeli program podstawowy.
Linie programu oznaczone * (gwiazdką) nie mają zastosowania do wersji ROLN. PODSTAWOWY).
Każde pomieszczenie przechowalni jest kontrolowane przez jeden ACC-IN i jeden ACC-OUT.
ACC-IN są kontrolowane przez ACT. Jednocześnie istnieje możliwość podłączenia do PC bezpośrednio lub
poprzez modem.
Polecamy pozostawienie systemu ACT/ACC pod napięciem przez cały rok. Nie pozwoli
to na rozładowanie się baterii i jednocześnie utrzyma wilgotność w ACT/ACC.
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PRZEKRÓJ SYSTEMU WENTYLACJI

Rysunek 3

1-Powietrze zewnętrzne
2-Powietrze recyrkulujące
3-Czujnik powietrza zewnętrznego i wilgotności względnej
4-Czujnik kanałowy, temperatura wlotu
5-Kanał
6-Czujnik temperatury produktu
7-Czujnik wilgotności produktu
8-Produkt
9-Wentylator(y)
10-Kontrola kondensacji
11-Agregat chłodzący (Odwadniacz)
Komora powyżej wentylatora (9) jest nazywana komorą podciśnieniową.
Komora poniżej wentylatora (9) jest nazywana komorą ciśnieniową.
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4

OBSŁUGA KOMPUTERA ACT/ACC

Rysunek 4: Przód ACT-10 (jednostka sterownicza)
Naciskanie
1- i 1+
2- i 2+
3- i 3+
4- i 4+

hala
menu
funkcja
wartość

=
=
=
=

Jednostka / Sekcja
Program
Funkcja wartość
Wartość

Operacji dokonuje się 4 razy dwoma klawiszami, co odpowiada czterem linijkom wyświetlacza
Można podłączyć kilka ACC do jednego ACT. Jeden ACC do obsługi jednej lub dwóch hal. Górna linia na
wyświetlaczu ATC pokazuje numer hali i nazwę produktu. Używanie klawiszy 1- i 1+ przełącza między
halami (między ACC).
Nagłówek programu widoczny jest w drugiej linii wyświetlacza. Naciskanie klawiszy 2- i 2+ przełącza między
programami.
Każdy program składa się z kilkunastu linii. Linie te pojawiają się w trzeciej linii wyświetlacza. Jeśli jesteś w
danym programie (widać to w drugiej linii wyświetlacza) możesz wyświetlać po kolei linie tego programu
naciskając klawisze 3- i 3+.
Czwarta linia pokazuje wartości pomiarów, stanu i ustawień. Ustawienia te zmienia się klawiszami 4- i 4+.
Klawisz INFO (F1) pokazuje numer identyfikacyjny oprogramowania (F2 i F3 nie są używane).
Klawisz <--> (F4) ma specjalną funkcję - umożliwia "przeskok" z hali do hali przy pozostaniu na tej samej
stronie i linii.
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Numeracja:
Każda hala posiada numer 01, 02, 03,... itd.
Programy (strony) są ponumerowane od 01 do 22. (W zależności od poziomu wyświetlacza użytkownika 20-01).
Linie będące częścią każdego programu są również ponumerowane (maks. 20).
Przykład wyświetlacza:
02
03
18

Ziemniaki
Pomiary
Pozycja klap wlotu
+ 60%

Wyjaśnienie:
kontakt z halą 2 (ziemniaki)
wgląd w mierzone wartości
pozycja klap wlotowych
wynosi 60%

Ten przykład wyświetlania linii jest oznaczony przez "03-18", tak więc druga i trzecia linia wyświetlacza
odnosi się do numerów programów i linii. W taki sam sposób skonstruowana jest ta instrukcja.
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PRZEGLĄD I OPIS DZIAŁANIA PROGRAMU ACT

Program ACT firmy Omnivent składa się z następujących dwóch części:
01-00 USTAWIENIA
02-00 INSTALACJA
Te części odnoszą się do ogólnych, technicznych ustawień samego terminala ACT.

5.1

01-00 USTAWIENIA

01-01
01-02
01-03

CZAS
DATA
ROK
Tu ustawia się godzinę, datę i rok. ACT posiada zegar czasu rzeczywistego. Podłączone zegary
ACC nie są zegarami czasu rzeczywistego i są kontrolowane przez zegar ACT.

01-04

WYŚWIETLACZ
0> podstawowy / 1> rozszerzony / 2> maksymalny
Użytkownik Może wybrać które programy i linie będą pokazywane na wyświetlaczu. Znaczenie
ustawień:
0> podstawowy:
Wejścia są ograniczone do USTAWIEŃ 01-00 z wszystkimi ich liniami.
1> rozszerzony:
Wejścia 01-00 USTAWIENIA i 02-06 "Zezwolenie operacji"
2> maksymalny:
Wejścia do wszystkich linii 01-00 i 02-00. Do ustawienia przez operatora.

01-05

USTAWIENIE ALARMU
0> skasuj / 1> wył / 2> wł
W przypadku zadziałania alarmu, wyświetlacz zaczyna błyskać i pokazuje "2> wł".
Alarm (zaburzenie komunikacji między ACT i jednostkami ACC) można skasować jedynie po
naprawie uszkodzenia. Należy wybrać "skasuj".
Ustaw "wył" aby wyłączyć uruchomioną syrenę lub sygnał świetlny (jeśli alarm jest aktywny). Na
wyświetlaczu alarm pozostanie bez zmian.

01-06

USTAWIANIE ALARMU ACT
0> skasuj / 1> wył / 2> wł / 3> test
Ta linia umożliwia skasowanie alarmu jeśli wystąpi on w samym ACT.
Najpierw jednak należy usunąć jego przyczynę. Funkcja syreny jest wyłączana przez pozycję "wył".
Ustawienie "wł" powoduje aktywację syreny. Pozycja test umożliwia sprawdzenie działania opcji.

01-07

TYP ALARMU
Pokazuje aktywny typ alarmu.

5.2

02-00 INSTALACJA

02-01

NUMER PRZEDZIAŁU
Jest to adresowy numer ACT. Normalnie jest ustawiony na zero.
Jeżeli w użyciu jest linia DTI (komunikacja z ACC) numer hali ACT wynosi zawsze 0 i nie można go
zmieniać. W czasie komunikacji z Link Controller, tzw. ACT/OLC, numer hali zawsze należy ustawić
na 1.

02-02

PRĘDKOŚĆ COM1
Tempo komunikacji. Obsługuje operator ACC i komputera PC.
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02-03

FUNKCJA COM1
0> Optilink 1>Obca

Funkcja komunikacji.
02-04

PRĘDKOŚĆ COM2
Tempo komunikacji. Obsługuje operator ACC i komputera PC.

02-05

FUNKCJA COM2
0> Optilink 1>Obca

Funkcja komunikacji.
02-06

JĘZYK
0> Holenderski 1> Niemiecki 2> Angielski 3>Polski 3> Francuski
Ustawia język dla ACT.
Język na ACC zmienia się w zależności od wyboru na ACT.

02-07

PODŁĄCZONE STACJE
1....99 Musisz wpisać liczbę jednostek.
UWAGA: ACT jest także jednostką. Zainstalowanie jednego ACT i jednego ACC oznacza, że musisz
wpisać liczbę 2.
Uwaga ! 2 dz.Roln. podstawowy ACC składa się z dwóch działów, więc używając 2 działu ACC
wielkości ACT do 3 działu.

02-08

STACJE ZNALEZIONE

02-09

NOWE POSZUKIWANIE PODŁCZEŃ
0> wył 1> wł. Ta linia nakazuje ACT szukać ponownie podłączonych jednostek. Ustawienie 1> wł
uruchomi instalację ACT. Po skończeniu poszukiwania pozycja wł przechodzi na wył. Ta procedura
może być niezbędna po alarmie.

02-10

ZEZWOLENIE OPERACJI
0> wył 1> wł. Ta linia umożliwia blokadę klawiszy ACT - ochrona przed nieuprawnionym
użytkownikiem
Możliwość włączenia istnieje tylko wówczas, jeżeli linia ACT 01-04 jest na maksimum.
Jeżeli jesteśmy na 'Wył', nie ma możliwości zmiany ustawienia ACC i ACT. Pozostaje natomiast
możliwość odczytu i ponownego nastawienia funkcji alarmu. Aby uruchomić funkcję działania 'wł.',
należy przełączy‚ poziom wyświetlania ACT na 'maksimum'(01-04). Celem tego systemu jest
ochrona przed dokonywaniem niepożądanych zmian przez osoby nieupoważnione.

02-11

ZWŁOKA ALARMU CONTACT 2

02-12

ZEGAR CZASU RZECZYWISTEGO
0> wył 1> wł. Ta linia aktywizuje zegar czasu rzeczywistego ACT. Należy go wyłączyć jeśli ACT nie
jest podłączony do sieci - w przeciwnym razie bateria ulegnie wyczerpaniu.
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6

PRZEGLĄD I OPIS SEKCJI PROGRAMU ACC ROLNICTWO

ACC ROLNICTWO firmy Omnivent zawiera następujące sekcje:
01-00
02-00
03-00
04-00
05-00
06-00
07-00
08-00

USTAWIENIA OGÓLNE
USTAWIENIA TIMERA
POMIARY
GODZINY PRACY
ODCZYTY CZUJNIKÓW
WYBÓR CZUJNIKÓW
WYBÓR PROGRAMU
PROGRAM RĘCZNY

09-00
10-00
11-00
12-00
13-00
14-00
15-00
16-00*
17-00

SUSZENIE PODGRZEWANIE
SUSZENIE GOJENIE
PO SUSZENIU
CHŁODZENIE / PRZECHOWYWANIE
SCHŁADZANIE
KONTROLA CO2
KONTROLA SKRAPLANIA
USUWANIE WILGOCI
PROGRAMU WŁĄCZAJĄCEGO

18-00

ALARM

20-00
21-00
22-00

SYSTEM ACC-10
USTAWIENIA GŁÓWNE INSTALATORA
USTAWIENIA CZUJNIKÓW INSTALATORA

Każda z powyższych sekcji jest opisana na następnych stronach.
Kody lub kombinacje cyfr użyte w tej instrukcji są kombinacjami numeru sekcji programu (druga linia
wyświetlacza) i numeru linii (trzecia linia wyświetlacza).

Linie oznaczone * (gwiazdką) nie mają zastosowania do programu Roln. podstawowego.
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6.1

01-00

USTAWIENIA OGÓLNE

01-01

NAZWA HALI
Użytkownik wybiera dowolną nazwę, która służy identyfikacji hali. Numer hali przed nazwą w
pierwszej linii wyświetlacza ustala operator.

01-02

ZEZWOLENIE OPERACJI
Jest to rodzaj zabezpieczenia. Ustawienie 'nie' eliminuje możliwość dokonania jakichkolwiek zmian
parametrów lub wartości z ACT. Jest to jednak nadal możliwe z komputera osobistego (PC).
Ustawienie 'TAK' lub 'NIE' pozostaje możliwe, jeśli poziom użytkownika jest na 'maksimum'(20-01).
Jeżeli funkcja 'działanie dopuszczalne' jest podłączona z ACT za pośrednictwem adresu
zewnętrznego stanowiącego standard, należy zmienić funkcję 'działanie dopuszczalne' w części
programu stanowiącej ACT. W celu uzyskania szerszej informacji - patrz: rozdział na temat ACT,
linie 02-08.

01-03

GODZINA ROZPOCZĘCIA DNIA
W wielu przypadkach czas zapisu obejmować będzie 24 godziny. Oznacza to, że liczniki będą
kasowane co 24 godziny. Godzina rozpoczęcia dnia określa kiedy to następuje.

01-04* WYCIĄG/NADMUCH PO WENTYLACJI
Można wybrać nadmuch lub wyciąg do wykonania po zakończeniu wentylacji. Domyślną akcją jest
nadmuch. "Po wentylacji" oznacza automatyczną wentylację wewnętrzną, po której następuje
wentylacja z udziałem powietrza z zewnątrz (wentylacja zewnętrzna).
Gdy powietrze (w stanie "po wentylacji") jest wyciągane poprzez zmagazynowany produkt, zamiast
być wdmuchiwanym, następuje lepsze rozprzestrzenianie się temperatury i wilgotności w górnej i
dolnej warstwie produktu.
Uwaga:
1)* Jeśli wentylatory są wyposażone w jednokierunkowe (zwrotne) klapy wbudowane w system
wentylacji należy je zablokować na czas akcji wyciągu
2)* Przełączanie między wyciągiem a nadmuchem jest automatyczne; uwzględniona jest niezbędna
zwłoka i czas odstępu pomiędzy poszczególnymi grupami wentylatorów.
01-05

POZIOM USTAWIEŃ OPERATORA
Dodatkowe ustawienia operatora. Nie dla użytkownika.
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6.2

02-00 USTAWIENIA TIMERA

Istnieje możliwość automatycznego załączania i wyłączania programów, kilkakrotnie w ciągu dnia lub o
innych godzinach każdego dnia tygodnia. Po wyłączeniu programu, do momentu ponownego startu, nie
będzie wykonywana wentylacja, schładzanie czy suszenie, jak również automatyczna wentylacja
wewnętrzna. Jedynym wyjątkiem jest wyciąg/nadmuch po wentylacji, ta akcja może odbywać się pomiędzy
stanami włączenia. Ustawienia włączenia i wyłączenia mogą na siebie zachodzić. Jeśli czas włączenia jest
taki sam jak wyłączenia, w danej jednostce czasu nie odbywa się żadna akcja. Jeśli czas wyłączenia jest o
minutę wcześniejszy niż włączenia urządzenie pracuje bez przerw. Każdy program używa ustawień
jednostek czasu w poszczególnym programie. (02-00) z wyjątkiem "PRZEŁĄCZANIE PROGRAMU".
Przełącznik godzin blokowania wpływa na całą instalację bez wyjątku. Wszelkie akcje zostaną zatrzymane, a
klapy zamknięte.
02-01
02-02
02-03
02-04
02-05
02-06
02-07
02-08
02-09
02-10
02-11
02-12
02-13
02-14

CZAS WŁĄCZENIA 1
[6.00]
STOP (CZAS WYŁĄCZENIA) 1
[23.00]
CZAS WŁĄCZENIA 2
[0.00]
STOP (CZAS WYŁĄCZENIA) 2
[0.00]
CZAS WŁĄCZENIA 3
[0.00]
STOP (CZAS WYŁĄCZENIA) 3
[0.00]
CZAS WŁĄCZENIA 4
[0.00]
STOP (CZAS WYŁĄCZENIA) 4
[0.00]
CZAS WŁĄCZENIA 5
[0.00]
STOP (CZAS WYŁĄCZENIA) 5
[0.00]
CZAS WŁĄCZENIA 6
[0.00]
STOP (CZAS WYŁĄCZENIA) 6
[0.00]
CZAS WŁĄCZENIA 7
[0.00]
STOP (CZAS WYŁĄCZENIA) 7
[0.00]
Istnieje maksymalnie 7 jednostek czasowych w ciągu 24 godzin. Jeśli wybierzesz "TYDZIEŃ" w linii
02-15, jednostki czasu odpowiadają siedmiu dniom tygodnia.

02-15

WYBOR DOBA lub TYDZIEN
W zależności od wyboru system może pracować 7 okresów dziennie lub przez wszystkie dni
tygodnia w jednym okresie (1 - poniedziałek ... 7 - niedziela).

02-16

W przypadku wyboru okresu pracy tygodniowej (02-15), w tym punkcie można odczytać aktualny
okres (dzień).

02-17

MAKSYMALNY CZAS WYŁĄCZENIA WENTYLACJI
Po przekroczeniu maksymalnego czasu wyłączenia wentylacji, automatycznie włącza się system
wewnętrznej wentylacji w celu zapewnienia jednakowej temperatury i wilgotności w produkcie. Ten
czas pracy jest zaprogramowany 02-19.

02-18

WENTYLACJA WEWNĘTRZNA
- Zaprogramowany czas wentylacji wewnętrznej po maks. okresie wyłączenia wentylacji (02-17).
- Jeśli różnica temperatury miedzy czujnikami w produkcie przekroczy zaprogramowaną wartość
(w pozycji 12-18) włącza się automatycznie wentylacja wewnętrzna na czas zaprogramowany.

02-19

PO WENTYLACJI ZEWNĘTRZNEJ
Każdorazowo po zakończeniu wentylacji zewnętrznej włącza się wentylacja wewnętrzna w celu
wyrównania temperatury. W przypadku gdy faktyczny czas wentylacji zewnętrznej pokrywa się z
założonym okresem wentylacji nie występuje wówczas wentylacja wewnętrzna.

02-20

MAKSYMALNY CZAS WENTYLACJI ZEWNĘTRZNEJ
Możliwość ograniczenia czasu pracy wentylacji zewnętrznej nie dotyczy programów: ręcznego, po
suszeniu i kontroli CO2. W przypadku ponownego włączenia wentylacji zewnętrznej czas ten liczony
jest od nowa.
Uwaga: Linie 02-01 do 02-14 włącznie mogą blokować programy automatyczne (zakładając, że
"funkcja zegarowa" jest w pozycji "tak" - jeśli taka istnieje w danym przypadku). Linia 02-20 może
zatrzymać wentylację (nie dotyczy "programu ręcznego", "po suszeniu" oraz kontroli CO2).
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6.3

03-00

WARTOŚCI POMIARÓW

W tej sekcji programu znajdują się tylko wyniki pomiarów. Nie istnieje możliwość ich zmiany lub skasowania.
03-01

ŚREDNIA TEMP. PRODUKTU
Użytkownik ma swobodę wyboru czujników pozwalających ustalić średnią temperaturę produktu.
Czujniki nie wybrane nadal przekazują odczyt. W przypadku uszkodzenia kabla lub spięcia wybrany
czujnik będzie wykluczony ze średniej (w takim przypadku odczyt temperatury wynosi 100°C.
Wyboru dokonuje się w sekcji 06-00 Wybór czujników.

03-02

DELTA TEMPERATURY PRODUKTU
Jest to różnica pomiędzy najniższą i najwyższą bieżącą temperaturą produktu. Mierzona jest przez
aktywne (np. wybrane) czujniki.

03-03

ŚREDNIA WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ‚ PRODUKTU
Jest uaktywniona ale niewidoczna z najprostszego poziomu użytkownika. Jeżeli nie są podłączone
czujniki wilg. wzgl. można ustalić stałą (symulowaną) wartość w "Ustawieniach instalatora". W taki
sposób można wyliczyć symulowany punkt rosy dla produktu.

03-04

PUNKT ROSY DLA PRODUKTU
Jest uaktywniona ale niewidoczna z najprostszego poziomu użytkownika. Odczyty ze średniej
temperatury produktu i średniej wilgotności względnej produktu są potrzebne do wyliczenia punktu
rosy (kondensacji) powietrza w przechowalni. W programach Suszenie/Gojenie i Po suszeniu
różnica pomiędzy punktem rosy dla powietrza zewnętrznego i dla produktu decyduje czy
wentylować, czy nie.

03-05

ŚREDNIA TEMPERATURA KANAŁU
Istnieje możliwość podłączenia maksymalnie trzech czujników kanałowych (do wyboru). Ustalona
jest górna i dolna granica. W przypadku temperatury niższej lub wyższej od tych granic,
uszkodzenia przewodów lub zwarcia, wybrany czujnik będzie wyłączony z kalkulacji średniej
temperatury kanału. Odczyt wynosić będzie 100°C. W programie Chłodzenie/Przechowywanie
odczyt wyniesie -30°C. Oprócz tego uruchomiony zostanie alarm czujnika kanału.

03-06

TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ

03-07

WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ

03-08

PUNKT ROSY NA ZEWNĄTRZ
Wyliczany z temperatury na zewnątrz i z wilgotności względnej na zewnątrz.

03-09

TEMPERATURA HALI
Mierzona przez czujnik gdzieś pomiędzy produktem a sufitem hali. Temperatura hali ma wpływ na
automatyczną kontrolę schładzania oraz kontrolę elementów grzejnych wentylatorów
antyskropleniowych.

03-10 STAN WENTYLATORÓW 1
03-11* STAN WENTYLATORÓW 2
Obie grupy wentylatorów są kontrolowane równolegle, jedynie gdy zostaje włączone chłodzenie
wtedy wentylator 2 zostaje zatrzymany aby jak najmniej ciepła dostawało się do komory
przechowalniczej.
03-12

STAN NAGRZEWNICY
Czy nagrzewnice są włączone. Nie podaje informacji o położeniu zaworu gazowego lub gorącej
wody.

03-13* STAN NADMUCHU / WYCIĄGU
03-14* STAN KLAPY LEWA / PRAWA
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Mierzona pozycja dodatkowych klap. Nie ma nic wspólnego z klapami wlotowymi czy wylotowymi. W
normalnej instalacji klapy dodatkowe nie występują. Może być stosowana również do kontroli
dodatkowych urządzeń peryferyjnych. Klapa jest wyłączana po osiągnięciu pewnej zadanej wartości
(pod warunkiem, że nie nakłada się tu jakiś inny parametr startowy). Wyjątek stanowi tryb
sterowania ręcznego.
03-15

STAN UKŁADU CHŁODZENIA

03-16

STAN KONTROLI CO2
Wskazuje czy powietrze hali jest odświeżane, tzn. czy np. wentylator(y) działa(ją) przy lekko
uchylonych klapach wewnętrznych.

03-17

STAN KONTROLI KONDENSACJI
"Wł" pojawia się przy recyrkulacji oraz działaniu wentylatora antyskropleniowego.

03-18
03-19

POZYCJA KLAPY WLOTOWEJ
POZYCJA KLAPY WYLOTOWEJ
Podczas pracy programu automatycznego klapa wylotowa musi podążać za klapą wlotową. Jeśli
odchylenie jest zbyt duże, włączy się alarm.

03-20

POZIOM OGRZEWANIA
Odnosi się do stopnia otwarcia zaworu gazowego lub gorącej wody.
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6.4

04-00 GODZINY DZIAŁANIA

Godziny działania programu zapisywane są dla poszczególnych hal. Dla każdego programu zostaje
zapisany czas zbiorczy. Raz w roku liczniki czasu są zerowane. Datę tego zerowania można znaleźć w linii
21-14.
Zliczanie następuje tylko w momencie gdy kontrola i/lub program jest aktywny.
04-01

WENTYLACJA ZEWNĘTRZNA / DZIEŃ
Ten rodzaj licznika / dzień jest zerowany co 24 godziny. Początek i koniec dnia ustawia się w
"Ustawieniach ogólnych", linia 01-03. Zapisana ilość godzin działania odnosi się do bieżącego dnia.
Wentylacja mieszaniną powietrza zewnętrznego jest również traktowana jako wentylacja
zewnętrzna.

04-02

WENTYLACJA WEWNĘTRZNA / DZIEŃ
Podczas wentylacji wewnętrznej klapy wlotowe pozostają zamknięte. Druga nazwa: recyrkulacja.
Dokonuje się tego ręcznie lub automatycznie jako recyrkulację albo w formie stanu Po suszeniu.
Ta działalność jest załączana po różnych programach. Licznik jest zerowany co 24 godz.

04-03
04-04
04-05
04-06
04-07

SCHŁADZANIE / DZIEŃ
KONTROLA CO2 / DZIEŃ
KONTROLA KONDENSACJI / DZIEŃ
NAGRZEWNICA / DZIEŃ
PROGRAMU WŁĄCZAJĄCEGO / DZIEŃ

04-08
04-09
04-10
04-11
04-12
04-13
04-14*
04-15
04-16
04-17
04-18
04-19*
04-20

WENTYLACJA ZEWNĘTRZNA
PROGRAMOWANIE RĘCZNE
SUSZENIE / ROZGRZEWANIE
SUSZENIE / GOJENIE
PO SUSZENIU
CHŁODZENIE / PRZECHOWYWANIE
USUWANIE WILGOCI
SCHŁADZANIE
KONTROLA CO2
KONTROLA SKRAPLANIA
NAGRZEWNICA
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
PROGRAMU WŁĄCZAJĄCEGO

Linie 04-08 do 04-20 odnoszą się do zbiorczych naliczeń/sezon.
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6.5

05-00 ODCZYTY CZUJNIKÓW

Odczyty z różnych czujników, niezależnie od tego, czy są one wybrane do pomiarów średniej, czy nie.
Czujniki nie podłączone (produktu, kanału, wilgotności względnej) nie mają odczytów. Odczyt 100°C
wskazuje na uszkodzenie przewodu lub zwarcie. Taki pomiar jest automatycznie wyłączany ze średniej.
05-01
05-02
05-03
05-04

TEMPERATURA KANAŁU
CZUJNIK 1
TEMPERATURA KANAŁU
CZUJNIK 2
TEMPERATURA KANAŁU
CZUJNIK 3
TEMPERATURA PRODUKTU CZUJNIK 1
aż do
TEMPERATURA PRODUKTU CZUJNIK 15
WZGL. WILG. PRODUKTU CZUJNIK 1
WZGL. WILG. PRODUKTU CZUJNIK 2

05-18
05-19
05-20

6.6

06-00 WYBÓR CZUJNIKÓW

Użytkownik może dowolnie decydować które z czujników najlepiej określą temperaturę średnią produktu.
Czujniki nie wybrane nadal podają odczyty. W przypadku uszkodzenia przewodu lub zwarcia czujnik jest
automatycznie wyłączany z kalkulacji średniej. Odczyt wynosi w takim przypadku 100°C.
Możliwe jest podłączenie maksymalnie trzech czujników kanałowych, do wyboru.
Ustawione są również dolne i górne limity temperatur. Jeśli odczyty przekroczą te ustawienia czujnik
automatycznie jest wykluczany z kalkulacji średniej temperatury kanału. Odczyt wyniesie 100°C. W
programie Chłodzenie/Przechowywanie odczyt wyniesie -30°C. Jednocześnie włączy się alarm.
06-01
06-02
06-03
06-04
06-04
06-04
06-18
06-19
06-20
Uwaga!

TEMPERATURA KANAŁU CZUJNIK 1
CZUJNIK 2
CZUJNIK 3
TEMPERATURA PRODUKTU CZUJNIK 1
TEMPERATURA PRODUKTU CZUJNIK 2
TEMPERATURA PRODUKTU CZUJNIK 3
aż do
TEMPERATURA PRODUKTU CZUJNIK 15
WZGL. WILG. PRODUKTU CZUJNIK 1
WZGL. WILG. PRODUKTU CZUJNIK 2

Opcje: Tak/nie

[tak]
[nie]
[nie]
[tak]
[tak]
[nie]
[nie]
[tak]
[nie]

Jeśli jakiś czujnik produktu nie jest wetknięty w produkt, należy go odłączyć aby nie zakłócać
pomiaru średniej.
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6.7

07-00

WYBÓR PROGRAMÓW

07-01

PROGRAM
Istnieje osiem opcji: 0>Wył / 1>Ręczny / 2>Suszenie-Podgrzewanie / 3>Suszenie Gojenie / 4>Po
suszeniu / 5>Chłodzenie-Przechowywanie / 6>Po suszeni + Chłodzenie-Przechowywanie / *7>
Usuwanie wilgoci / 7 lub 8> Kasowanie krzywych temperatury.
Wybierz żądany program. Tylko jeden może być aktywny w danym czasie. Program uruchamia się
po pięciu sekundach. Tyle samo trwa wyłączanie.
Jeśli zwalniasz lub wyłączasz program, znajdzie się on w stadium pauzy. W pozycji "Wył" wszystkie
programy są unieczynnione, klapy wylotowe i wlotowe - zamknięte, klapy lewa/prawa - w lewym
położeniu spoczynkowym. W celu wyzerowania programu należy wywołać ostatnią opcję, tj.
"Kasowanie krzywych temperatury"

07-02

USTAWIANIE SCHŁADZANIA
Są trzy opcje: 0>wył/1>automat/2>wł.
W pozycji "automat" schładzanie jest połączone tylko z programem Chłodzenie/Przechowywanie. W
pozycji "wł" schładzanie może być sprzężone z programem ręcznym lub programem
Chłodzenie/Przechowywanie. W pozycji "wł" temperatura nie jest kontrolowana. Zabezpieczenia
temperaturowe również nie są aktywne. Schładzanie może być zablokowane jedynie przez jednostki
czasu jeśli funkcja zegarowa jest ustawiona na "tak".
ROLN. PODSTAWOWY: Chłodnica nie może zostać przełączona na 'wł', jeżeli nie zostanie dla niej
wybrane wyjście wielofunkcyjne (21-19).

07-03

USTAWIANIE KONTROLI CO2
0>wył/1>automat
Może być dodane do różnych programów lub działać jako program samodzielny. Ten program
dodatkowy umożliwia cykliczną wentylację w krótkich cyklach. Powietrze hali jest odświeżane. W
rezultacie nie kumuluje się CO2.

07-04

USTAWIANIE KONTROLI SKRAPLANIA
Są trzy opcje: 0>wył/1>automat/2>wł.
Może być dodane do różnych programów lub działać jako program samodzielny. Jeśli wybrany jest
"automat" brane są pod uwagę temperatury powietrza na zewnątrz i wewnątrz. Patrz program 1500. Jeśli wybrane jest "wł" program uruchamia się niezwłocznie, łącznie z ogrzewaniem
elektrycznym, jeśli jest ono zainstalowane.
ROLN. PODSTAWOWY: Kontrola Kondensacji nie może zostać przełączona na 'wł', jeżeli nie
zostanie dla niej wybrane wyjście wielofunkcyjne (21-19).

07-05

USTAWIANIE WŁĄCZAJĄCEGO
0>wył/1>automat
Może być dodane do różnych programów lub działać jako program samodzielny. Można aktywować
całkowicie niezależny program wyłączający o własnych czasach startu i stopu. Patrz program 17-00.
ROLN. PODSTAWOWY: Program Wyłączający nie może zostać uruchomiony, jeżeli nie zostanie
dla niego wybrane wyjście wielofunkcyjne (21-19).

Ostrożnie!

Przed aktywacją programu musisz upewnić się, że włącznik na tablicy rozdzielczej znajduje
się w pozycji "automat" (selektor funkcji na "2") i że wszystkie włączniki są w pozycjach "1"
lub "2" (np. wentylator wł/wył). Jeśli tablica rozdzielcza ma być przełączana z "1"=ręczny lub
"0"=wył na "2"=automat, upewnij się, że klapy są zamknięte. ACC zakłada, że wszystkie
klapy są zamknięte przy starcie!
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6.8

08-00 PROGRAM RĘCZNY

Opcja "Ręczny" jest używana do testowania oraz w sytuacjach szczególnych, gdy nie można stosować
automatyki.
W programie obsługi ręcznej nic nie jest kontrolowane automatycznie. Można uruchamiać wentylatory, klapy,
ogrzewanie oraz ustawiać pozycję klap. System nie reaguje na zmiany temperatury czy wilgotności. System
nie uruchamia też żadnych alarmów (* z wyjątkiem alarmu klap, nr 18-01 nr 19).
Jedynym automatycznym sterowaniem pozostaje ustawienia zegara. Istnieją też zabezpieczenia
programowe.
08-01

URUCHOMIONY PROGRAM
Jest to wskaźnik, który program jest aktywny. Możliwości ustawień: Wył/Ręczny/SuszeniePodgrzewanie/Suszenie-Gojenie/Po suszeniu/Chłodzenie-Przechowywanie/ Po suszeniu+
Chłodzenie-Przechowywanie/Usuwanie wilgoci. Ustawienia początku i końca programu dokonuje się
w opcji 07-00 Wybór Programu w linii 07-01 Program.

08-02 USTAWIANIE WENTYLATORÓW 1
08-03* USTAWIANIE WENTYLATORÓW 2
Można wybrać "Wł" lub "Wył". Ściśle mówiąc, wentylatory startują po uruchomieniu "Programu
ręcznego". Jeśli dokonuje się przełączenia pomiędzy Nadmuch/Wyciąg (08-05), system dolicza 30
sekund plus czas zwłoki (przełączania nadmuch/wyciąg) wentylatorów 1 i 2. Jest to wbudowane
zabezpieczenie.
Jeżeli żaden z wentylatorów nie pracuje wlot powinien być zamknięty.
08-04

USTAWIANIE NAGRZEWNICY
Włącza i wyłącza nagrzewnicę. Nagrzewnica włącza się w momencie gdy klapa wlotowa jest otwarta
szerzej niż podane w minimum bezpieczeństwa (21-09). To minimum można modyfikować.
Dodatkowym zabezpieczeniem jest fakt, że nagrzewnica nie włączy się zanim nie nastąpi
uruchomienie wentylatora.

08-05* USTAWIANIE NADMUCHU / WYCIĄGU
Wentylatory, grupy 1 i 2, mogą być ustawione na nadmuch lub wyciąg (UWAGA: nie instaluj klap
zwrotnych –jednokierunkowych przed wentylatorami). Ze względów bezpieczeństwa istnieje zwłoka
w przełączaniu kierunku, dająca czas na zatrzymanie się wirników. Dodatkowo, istnieje możliwość
ustalenia dwóch osobnych czasów zwłoki dla grup 1 i 2 przed ponownym uruchomieniem
wentylatorów.
08-06* USTAWIANIE KLAPY LEWA / PRAWA
Istnieje możliwość osobnego ustawienia klapy (silnika) w specjalne położenie. Np. klapy na dnie
komory ciśnieniowej. W ten sposób można wybierać wentylację lewej lub prawej hali czy włączać
przemiennie nawilżanie powietrza.
08-07

TIMER
Opcje: Tak/nie
Przy ustawieniu "nie" program startuje natychmiast po włączeniu Programu ręcznego. Nie trzeba
wówczas dokonywać dodatkowych ustawień. Jeśli ustawi się "tak", procesy rozpoczynać się będą o
określonym czasie i w określonych okresach, zdefiniowanych w programie 02-00 Ustawienia
Timera.

08-08

WYMAGANA POZYCJA KLAPY WLOTOWEJ
Użytkownik wybiera pozycję klapy w procentach. 100% oznacza wentylację powietrzem
zewnętrznym, 0% - klapę zamkniętą. Wentylacja przy zamkniętym położeniu klap nazywana jest
wentylacją wewnętrzną lub recyrkulacją. Możliwe jest również każde położenie pośrednie od 0%100%. Jest to tryb powietrza mieszanego. Jeśli klapy wlotowe są otwarte, klapy wylotowe otwierają
się automatycznie. Istnieje możliwość otwarcia klap wylotowych szerzej niż wlotowych (08-09).

08-09* WYMAGANA POZYCJA KLAPY WYLOTOWEJ
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Jeśli aktywna jest grupa wentylatorów 1 lub 2, pozycja otwarcia klap wylotowych nie może być
mniejsza niż zmierzona pozycja klap wlotowych. Możliwe jest więc otwarcie szersze. Jest to środek
bezpieczeństwa.
08-10

WYMAGANY POZIOM GRZANIA
Może odnosić się zarówno do zaworu gazowego lub ciepłej wody. W przypadku sterowania
zaworem gazowym - 0% oznacza, że palniki pracują na ok. 30% swojej maksymalnej wydajności.
Wymaganą pozycję można ustawiać tylko gdy palniki są wyłączone (patrz linia 08-13).

08-11
08-12*
08-13
08-14*
08-15*
08-16
08-17*
08-18

STAN WENTYLATORÓW 1
STAN WENTYLATORÓW 2
STAN NAGRZEWNICY
STAN NADMUCHU / WYCIĄGU
STAN KLAPY LEWA / PRAWA
POZYCJA KLAPY WLOTOWEJ
POZYCJA KLAPY WYLOTOWEJ
POZIOM GRZANIA

Linie 08-11 do 08-18 są tylko komunikatami. Pojawiają się one też na stronie 03-00 Pomiary.
Uwaga:

-

Nagrzewnica zostanie włączona jedynie (nawet jeśli pozycja pracy jest ustawiona na wł)
jeśli wentylatory obracają się i jeśli klapy wlotowe są otwarte powyżej pozycji minimum
bezpieczeństwa (21-10)
Działanie w trybie ręcznym może być zablokowane tylko przez jednostki czasu (rozdział
02) gdy funkcja zegarowa jest ustawiona na "tak" lub jeśli sterowanie jest zablokowane
(20-02).
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6.9

09-00

SUSZENIE / PODGRZEWANIE

Program Suszenie/Podgrzewanie może działać z nagrzewnicami lub bez. W drugim przypadku powietrze z
zewnątrz musi być cieplejsze niż produkt.
Najbardziej popularne wykorzystanie nagrzewnic to suszenie cebuli i zbóż, czasem - ogrzewanie
ziemniaków. Ogrzewanie powietrzem zewnętrznym zwykle odnosi się do ziemniaków w końcowym okresie
przechowywania w celu uniknięcia przebarwień w czasie transportu i przerobu.
Kontrola ogrzewania składa się z wyłącznika (wł/wył) i kontroli klap modulujących regulatora ciśnienia gazu
lub gorącej wody itp.
Po każdym rozpoczęciu procesu Suszenie/Podgrzewanie (z udziałem nagrzewnic) klapa wlotowa jest
otwierana do ustawienia maksymalnego. Tylko w takim przypadku proces się uaktywni.
Piec może pracować tylko wtedy gdy wlot powietrza jest ustawiony na minimum.(21-10)
09-01
09-02
09-03
09-04
09-05

URUCHOMIONY PROGRAM
TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ
ŚREDNIA TEMPERATURA KANAŁU
MAKSYMALNA RÓŻNICA TEMPERATURY MIĘDZY KANAŁEM, A PRODUKTEM
[5.0]
MAKSYMALNA TEMPERATURA KANAŁU
[25.0]
Za pomocą maksymalnej różnicy temperatur między kanałem a produktem wymagana temp. kanału
jest określona temperaturą wpuszczoną do kanału. Wymagana temp. jest ‘miarą temperatury
produktu’ + ‘maksymalna różnica temp. między kanałem a produktem’, mimo wszystko nigdy nie
może być wyższa niż maksymalna temp. kanału. Zawsze należy ustawić maksymalną temp. kanału
(09-05) wyższą niż wymagana temp. produktu (09-07), w przeciwnym razie produkt może nigdy nie
osiągnąć wymaganej temperatury.
Wymagana temperatura zostanie osiągnięta automatycznie poprzez włączenie nagrzewnic i bieżącą
kontrolę gazu lub gorącej wody, w zależności od rodzaju ogrzewania. Jeżeli temperatura powietrza
wentylującego podniesie się zbyt wysoko, podczas gdy poziom ogrzewania jest zredukowany do
zera, nagrzewnice zostaną całkowicie wyłączone. Kontroluje to linia 22-05, "Dodatkowa histereza
temperatury kanału". W przypadku odwrotnym odchylenie temperatury kanału powinno być
wystarczająco duże zanim nagrzewnice uruchomią się ponownie. Jeśli mierzona temperatura kanału
różni się od temperatury wymaganej przez okres dłuższy niż pięć minut, uruchomiony zostanie
alarm. Jeśli Czas Kasowania Alarmu upłynął, a przyczyna jego wywołania istnieje nadal,
nagrzewnice zostaną wyłączone. Wentylatory będą kontynuowały pracę a klapy wlotowe zostaną
zamknięte. Odchylenia górne i dolne ustawia się w sekcji 18-00 Alarm.
Jeśli nie są podłączone nagrzewnice wprowadźï odpowiednie ustawienie w 09-14 Nagrzewnice.
Wymagana temperatura kanału będzie regulowana wówczas przez ustawienie klap wlotowych
(więcej lub mniej mieszania powietrza). Na początku tego programu klapy wlotowe nie będą osiągać
na początku położenia 100%.

09-06

ŚREDNIA TEMPERATURA PRODUKTU

09-07

WYMAGANA TEMPERATURA PRODUKTU
[20.0]
Po jej osiągnięciu program wyłącza się. Jeśli, za sprawą naturalnego ochłodzenia lub procesu po
wentylacji temperatura średnia produktu spadnie ponownie, wentylatory, klapy, nagrzewnice itd
uruchomione zostaną ponownie. Jest to niezależne od sposobu ogrzewania: z pomocą nagrzewnic
czy powietrza zewnętrznego.

09-08

WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ‚ NA ZEWNĄTRZ

09-09
09-10

ŚREDNIA WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ PRODUKTU
WYMAGANA WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ PRODUKTU
[80]
Względna wymagana wilgotność produktu jest osiągana poprzez większą lub mniejszą ilość
powietrza recyrkulującego. Jeśli produkt jest zbyt wilgotny, klapy wlotowe otwierane są szerzej. W
wypadku przeciwnym klapy będą stopniowo przymykane. W obu przypadkach pozycje klap są
ograniczane parametrem maksymalnego i minimalnego otwarcia (09-11,09-12). Jeśli wymagana
temperatura wlotowa nie zostanie osiągnięta pomimo 100% wydajności nagrzewnicy, zostanie użyta
recyrkulacja powietrza. Kontrola klap wlotowych przez stan względnej wilgotności produktu będzie
odbywać się niezależnie (temp. kanału jest priorytetem). W innym przypadku ekstremalnym: Jeśli
nagrzewnica jest zamknięta do 0% (nadal działa) a temperatura powietrza wlotowego jest zbyt duża,
Strona 23

Instrukcja obsługi systemu ACT/ACC ROLNICTWO
klapy wlotowe zostaną otwarte szerzej - jeśli tylko kontrola wilgotności umożliwiła wentylację
powietrzem mieszanym - aby uzyskać pożądaną temperaturę wlotową. Tu również priorytet
temperatury wlotowej jest wyższy niż wilgotności względnej.
09-11

POZYCJA KLAPY WLOTOWEJ

09-12

MAKSYMALNA POZYCJA KLAPY WLOTOWEJ
[90]
To ustawienie będzie miało zastosowanie dopóki uruchomiony jest proces Suszenie/Podgrzewanie.
Zastosowanie: jeśli chce się podgrzać produkt szybko częściowo używając powietrza.

09-13

MINIMALNA POZYCJA KLAPY WYLOTOWEJ
[53]
Stosowana do ograniczenia procentowego udziału powietrza recyrkulującego, np. aby uniknąć stanu
niedoboru tlenu. Minimalna pozycja nie może być ustawiona poniżej tzw. "Minimalnej Pozycji
Bezpieczeństwa " 3% (21-10) ustalonej w "Ogólnych ustawieniach instalatora", 21-00. Klapa
wlotowa powinna być zawsze otwarta powyżej tego minimum. Nagrzewnice nie rozpoczną pracy do
momentu osiągnięcia przez klapy tego minimalnego otwarcia bezpieczeństwa. Jest to czynnik
automatycznego zabezpieczenia systemu.

09-14

NAGRZEWNICA
[tak]
Włączenie opcji Nagrzewnica spowoduje ogrzewanie powietrza wlotowego. Odbywa się to
automatycznie. Jeśli program Nagrzewnica jest wyłączony, uaktywni się linia 09-15. Oznacza to, że
jest możliwe ogrzewanie produktu powietrzem zewnętrznym o temperaturze wyższej niż produkt.
Jeśli nie ma funkcji nagrzewnicy, kontrola wilgotności względnej powietrza wlotowego jest
wyłączona.

09-15

MINIMALNA RÓŻNICA TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ - TEMPERATURY PRODUKTU
[2.0]
W przypadku ogrzewania powietrzem zewnętrznym (bez nagrzewnic), temperatura zewnętrzna musi
być wyższa niż temperatura produktu. W przypadku osiągnięcia minimalnej różnicy temperatur
program będzie aktywowany. Jeśli różnica będzie mniejsza od minimalnej, program będzie
wyłączony; nastąpi to również w przypadku, jeśli temperatura zewnętrzna będzie niższa od
temperatury produktu. Jeśli zajdzie potrzeba - uruchomiony zostanie proces po wentylacyjny. Ta
linia nie jest widoczna, jeśli w linii Nagrzewnica (09-14) wybrano "tak".

09-16

STAN PROGRAMU
0>brak wentylacji/1>wentylacja zewnętrzna/2>proces powentylacyjny/3>wentylacja wewnętrzna.

Uwaga!
Poniższa tabela ułatwia ustalenie, dlaczego program posiada dany "status". Patrz linie 09-16 statusu
programu.
Tabela 1: Dokładne wyjaśnienie procesu SUSZENIE/ROZGRZEWANIE
Wyjaśnienie stanu:
0> brak wentylacji

- Została osiągnięta wymagana temperatura produktu (09-07)
- Funkcja nagrzewnicy jest ust. na "nie" a powietrze na zewnątrz nie jest dość ciepłe
(09-14 i 09-15)
- Program jest zablokowany czasem startu i stopu (02-01 do 02-14)
- Osiągnięta została max. wentylacja zewnętrzna (02-20)
- Program jest wyłączony (07-01)
- Sterowanie jest zablokowane (20-02)

1> wentylacja zewnętrzna

- Nie została jeszcze osiągnięta wymagana temperatura produktu (09-07)

2> proces powentylacyjny

- Wentylacja zewnętrzna jest zatrzymana i okres wentylacji zewnętrznej wył większy
niż "min. czas wentylacji zewnętrznej" (21-11)

3> wentylacja wewnętrzna

- Osiągnięty został "max. okres wył. wentylatorów (02-17).
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Klapy wlotowe kontrolowane są przez "wymag. wzgl. wilg. produktu (09-10), tak długo jak temp. nie odchyli się za
dużo. Jeśli temp. odchyli się za dużo, to temperatura regulowana będzie poprzez kontrolę wlotu. Jeśli nie ma
nagrzewnic (funkcja "nagrzewnice" ma wartość "nie") klapy wlotowe kontrolowane są przez "wymag. temp.
kanału"(wymagan temp. produktu+max.różnica kanał-produkt (09-04/05/07)).

Ustawienia odnoszące się do tego programu:
02-00
Ustawienia timera
06-00
Wybór czujników
07-01
Program
18-05/06 Tolerancja górnej i dolnej temp. kanału
18-12/13 Ograniczenie czujnika kanału: górne i dolne
22-01
Histereza temperatury produktu
22-02
Histereza wilg. wzgl. Produktu
22-04
Histereza temp. kanału
22-05
Dodatkowa histereza temp. kanału.
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6.10 10-00

SUSZENIE / GOJENIE

Pomiary punktów rosy (kondensacji) powietrza zewnętrznego i z pomiędzy produktu są automatycznie
porównywane. Jeśli dla powietrza zewnętrznego jest on niższy niż dla produktu - automatyczne suszenie
powietrzem zewnętrznym jest możliwe. Dodatkowo, zainstalowana jest regulacja powietrza mieszanego.
Dzięki automatycznej wentylacji wewnętrznej (po okresie przerwy, w czasie której wentylatory nie pracowały)
można zastosować program tzw. gojenia ostatnio wykopanych ziemniaków (wysoka wilgotność produktu,
uważne chłodzenie lub podgrzewanie, regularne odświeżanie powietrza w celu skompensowania niedoboru
tlenu zużytego na gojenie).
10-01

URUCHOMIONY PROGRAM
Wskazuje, który program jest aktywny. Początek i koniec programu ustawia się w linii 07-01, Wybór
programu.

10-02
10-03
10-04
10-05

TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ
ŚREDNIA TEMPERATURA KANAŁU
WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ
PUNKT ROSY NA ZEWNĄTRZ
Wyliczony na podstawie temperatury zewnętrznej i wilgotności względnej na zewnątrz.

10-06

ŚREDNIA TEMPERATURA PRODUKTU

10-07

ŚREDNIA WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ PRODUKTU
Odczyt. Przy wyłączonej wentylacji, odczyt pokazuje wilgotność równowagi.

10-08

PUNKT ROSY PRODUKTU
Wyliczony na podstawie mierzonej temperatury produktu i mierzonej wilgotności względnej
produktu. Jeśli nie są zainstalowane czujniki wilgotności, do wyliczenia użyta jest wartość fikcyjna
(patrz 22-10 i 22-11).

10-09

WYMAGANA WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ PRODUKTU
Kiedy produkt ma osiągniętą swoją wymaganą wilgotność, to zewnętrzna wentylacja jest
zatrzymana. Istnieje ciągle wentylacja dla cyklu ‘maksymalna bezczynność’, podczas okresu
‘wewnętrzna wentylacja’.

10-10

MAX. RÓŻNICA PUNKTU ROSY
[-8.0]
Dzięki sobie możesz zapobiec suszeniu, które odbywa się zbyt szybko. Za szybkie suszenie będzie
głównie odbywać się kiedy temp. na zewnątrz jest znacznie niższa niż temp. produktu.
Np. kiedy produkt ma 15°C, a na zewnątrz jest 10°C przy wilgotności względnej 80%, różnica punktu
rosy będzie tak wysoka jak -8°C. Dlatego nie ustawiaj tej granicy zbyt ciasno, ponieważ kiedy ta
granica jest osiągnięta, to zewnętrzne powietrze wentylacyjne jest zatrzymane.
MIN. RÓŻNICA PUNKTU ROSY
[-2.0]
Powietrze zewnętrzne jest odpowiednie dla wentylacji jeśli jego punkt rosy jest niższy niż produktu.
Dla efektywnego suszenia wymagana jest pewna różnica np. 2-3 °C. Jeśli chce się suszyć
powietrzem zewnętrznym o punkcie rosy o 3°C niższym niż punkt produktu, należy wpisać wartość
ujemną. W tym przypadku -3°C. Wpisanie różnicy 0°C różnica punktów rosy będzie ignorowana a
pod uwagę będą brane tylko następujące warunki:
Jeśli w punkcie "Minimalna różnica punktu rosy" znajdzie się liczba dodatnia, wentylacja zacznie się
automatycznie tylko w przypadku, jeśli powietrze zewnętrzne będzie "wilgotniejsze" niż produkt.
Zaistnieje wtedy zjawisko skraplania pary wodnej na produkcie. Jest to efekt pożądany jeśli
przechowywane ziemniaki wyschły zbyt dużo.

10-11

10-12

[85]

MAKSYMALNA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA NA ZEWNĄTRZ
[100]
Kiedy wilgotność na zewnątrz jest za wysoka, nawet kiedy różnica punktu rosy jest prawidłowa,
to zewnętrzne powietrze wentylacyjne będzie zablokowane. To może być konieczne, np. w mglistą
pogodę.
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10-13
10-14

MAKSYMALNA TEMPERATURA PRODUKTU
[50.0]
MINIMALNA TEMPERATURA PRODUKTU
[0.0]
Kiedy temperatura produktu przekroczy limit wtedy proces zostanie zatrzymany aż temperatura
wróci do normy. Kiedy temperatura nie jest odpowiednia zostaje włączony alarm w ciągu pięciu
minut.

10-15

MAKSYMALNA TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ
Jeśli temperatura na zewnątrz jest wyższa od podanej tu wartości, nie będzie wykonywana
wentylacja.

[20.0]

10-16

MINIMALNA TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ
Jeśli temperatura na zewnątrz jest niższa od podanej tu wartości, nie będzie wykonywana
wentylacja.

[-5.0]

10-17
10-18

MAX RÓŻNICA TEMPERATURY KANAŁU - TEMPERATURY PRODUKTU GÓRNA.
[5.0]
MAX RÓŻNICA TEMPERATURY KANAŁU - TEMPERATURY PRODUKTU DOLNA.
[-5.0]
W celu uniknięcia szoku termicznego ustala się maksymalną różnicę temperatur pomiędzy
temperaturą kanału a temperaturą produktu. W celu kontroli temperatury powietrze mieszane
zostanie użyte do wentylacji stosownie do potrzeb. Jak opisano wcześniej, bodźcem wyzwalającym
wentylację w procesie Suszenie/Gojenie jest różnica punktów rosy. Oznacza to, że powietrze
zewnętrzne może być równie dobrze dużo cieplejsze, jak i dużo zimniejsze od produktu.
Maksymalna różnica pomiędzy temperaturą kanału i temperaturą produktu może być ustawiona
oddzielnie dla różnicy powyżej i poniżej temperatury produktu.

10-19

POZYCJA KLAPY WLOTOWEJ

10-20

STAN PROGRAMU
Brak wentylacji / wentylacja zewnętrzna / po wentylacji / automatyczna wentylacja wewnętrzna.

Uwaga!
Poniższa tabela ułatwia ustalenie, dlaczego program posiada dany "status". Patrz linie 10-20 statusu
programu.
Tabela 2: Dokładne wyjaśnienie procesu SUSZENIE / GOJENIE
Wyjaśnienie statusu:
0> Brak wentylacji

- Wilgotność względna produktu jest osiągnięta (10-09)
- Max. różn. punktu rosy = jest osiągnięta (na zewnątrz za sucho) (10-10)
- Nie została osiągnięta min. różn. punktu rosy (10-11)
- Wilgotność na zewnątrz jest za wysoka (10-12)
- Produkt jest zbyt ciepły/zimny (10-13/14)
- Jest zbyt ciepło/zimno na zewnątrz (10-15/16)
- Program jest zablokowany czasami startu/stopu (02-01 do 02-14)
- Osiągnięta została maksymalna wentylacja zewnętrzna (02-20)
- Program jest wyłączony (07-01)
- Sterowanie jest zablokowane (20-02)

1> Wentylacja zewnętrzna

- Różnica punktów rosy jest większa niż "min. Różn. punktów rosy" (10-11)

2> Po wentylacji

- Wentylacja zewnętrzna jest zatrzymana i czas trwania wentylacji zewnętrznej był
większy niż "min. czas went. zewn." (21-11)

3> Wentylacja wewnętrzna

- Został osiągnięty max. okres wył. went. (02-17)

Klapa wlotowa jest sterowana przez "max/min. różn. temp. kanału/produktu (10-17/18)

Strona 27

Instrukcja obsługi systemu ACT/ACC ROLNICTWO

Ustawienia odnoszące się do tego programu:
02-00
Ustawienia timera
06-00
Wybór czujników
07-01
Program
18-03/04 Tolerancja górnej i dolnej temp. produktu
18-05/06 Tolerancja temp. kanału: górna i dolna
18-12/13 Ograniczenie czujnika kanału: górne i dolne
22-01
Histereza temperatury produktu
22-02
Histereza wilg. wzgl. Produktu
22-04
Histereza temp. kanału
22-06
Histereza punktu rosy

6.11 11-00 PO SUSZENIU
Zastosowanie: głównie dla cebuli, ziarna i nasion w rodzaju kukurydzy i fasoli.
Proces" Po suszeniu" jest również suszeniem za pomocą rozgrzanego powietrza z zewnątrz. W kilku
przedziałach czasowych dziennie. Użytkownik wybiera minimalną pozycję klap wlotowych dla jednostek
czasu w ciągu 24 godzin. Temperatura powietrza wlotowego jest kontrolowana automatycznie. Oznacza to,
że temperatura spada wzdłuż opadającej krzywej. Każdego dnia powietrze wlotowe jest np. 0.5 °C
zimniejsze niż dnia poprzedniego. Różnica punktów rosy dla powietrza zewnętrznego i dla produktu określa
czy klapy wlotowe będą otwierane, czy nie. Jeśli nie - pozostaje automatyczna wentylacja wewnętrzna w
zaplanowanych przedziałach czasowych(11-18/19). Jeśli stan powietrza zewnętrznego jest taki, że
nagrzewnice nie włączą się automatycznie, temperatura kanału nie steruje nagrzewnicą tylko pozycją klap,
pomiędzy minimum a maksimum. To będzie w przypadku kiedy temp. zewnętrzna jest równa lub wyższa niż
wymagana temp. kanału.
UWAGA:
Istnieje możliwość przełączenia tam i z powrotem „Po suszeniu” a „Chłodzenie/Przechowywanie, tak więc
obie temperatury mogą być zachowane na pewnym poziomie i suszenie ma miejsce w pewnych przerwach.
Do tego celu w wyborze programów (07-01), „Po suszeniu” +”Chłodzenie/ Przechowywanie” ma być
wybrane. Kiedy „Po suszeniu” jest w jego okresie, „Chłodzenie/Przechowywanie może być aktywowane. W
celu szerszej informacji, patrz linia 11-19.
11-01

URUCHOMIONY PROGRAM

11-02
11-03

TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ
ŚREDNIA TEMPERATURA PRODUKTU
Zastosowanie: głównie dla cebuli, ziarna i nasion w rodzaju kukurydzy i fasoli.
ŚREDNIA TEMPERATURA KANAŁU
STAN NAGRZEWNICY
POZIOM GRZANIA

11-04
11-05
11-06
11-07

POZYCJA KLAPY WLOTOWEJ
Odczyt. Jest ważne, aby pozycja tej klapy była przynajmniej równa, lub większa niż limit
bezpieczeństwa, zanim uruchomi się nagrzewnica. Pod warunkiem, że działają wentylatory.

11-08
11-09

MAKSYMALNA POZYCJA KLAPY WLOTOWEJ
[90]
MINIMALNA POZYCJA KLAPY WLOTOWEJ
[53]
Użytkownik wybiera tu pozycję klap wlotowych (11-09). Na początku każdego okresu, program
rozpoczyna działanie od tej minimalnej pozycji. Im więcej używa się powietrza mieszanego, tym
bardziej oszczędza się na kosztach ogrzewania. Z drugiej strony jednak proces suszenia zajmie
więcej czasu, w porównaniu do suszenia 100% ogrzewanym powietrzem zewnętrznym. Zwróć
uwagę, że jest to program" Po suszeniu", produkt został już uprzednio wysuszony i nie jest łatwo
osiągnąć odpowiednią wilgotność musi ona przedostać się z wnętrza produktu. To właśnie jest
przyczyną, dla której program Po suszeniu odbywa się w (krótkich) przedziałach czasowych.
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Pozycja klap pozostanie stała podczas wentylacji i nie będzie zmieniana automatycznie, chyba, że
powietrze zewnętrzne będzie wystarczająco ciepłe i nagrzewnica nie zostanie automatycznie
wyłączona. W takim przypadku wlot powietrza będzie uaktywniany przez temperaturę kanału do
momentu osiągnięcia żądanego limitu.
11-10
11-11

POCZĄTKOWA TEMPERATURA KANAŁU
[20.0]
KOŃCOWA TEMPERATURA KANAŁU
[10.0]
Za pośrednictwem początkowej i końcowej temp. kanału, linearna krzywa temp. może być
programowana. Wyżej wymieniona krzywa temp. zaczyna się na „początkowej temp.” i biegnie w dół
do „końcowej temp.” podczas okresu „Po suszeniu”. Na przykład, kiedy temp. początkowa wynosi
20°C, to temp. końcowa wynosi 10°C i okres Po suszeniu wynosi 10 dni, powietrze jest na początku
nadmuchiwane przy 20°C. Temp. jest obniżana ok. 0,5°C każdego dnia, tak więc po 10 dniach
powietrze jest nadmuchiwane przy 10°C.
W rzeczywistej praktyce, końcowa temp. będzie niższa niż temp. początkowa. To wysuszenie cebuli
może być zwykle: początkowa temperatura kanału - 25°C, wartość końcowa - 12°C, rozłożona na
okres 2 lub 3 tygodni. Temperatura kanału będzie się obniżać o ok. 0,5- 1°C dziennie na skutek
wentylacji. Istnieje możliwość wyboru temperatury końcowej wyższej niż jej wartość początkowa. W
takim przypadku krzywa temperatury będzie się wznosić.
UWAGA: Wystartować krzywą ponownie, krzywa musi być najpierw zresetowana (obecna
wymagana temp. kanału będzie początkową temp. kanału). Umożliwia to przy wyborze programu
(07-01) przez wybranie „resetowanie krzywej temp.”(ostatnia opcja).

11-12

OKRES PO SUSZENIU
[30]
Koniec okresu" Po suszeniu" określa (łącznie z końcową temperaturę kanału) punkt kocówy krzywej
temperatury, pozwalający wyliczyć obecnie wymaganą temperaturę kanału dla dowolnego
momentu. Końcowa temperatura kanału pozostaje temperaturą wymaganą na zakończenie okresu"
Po suszeniu" (linia 11-14)

11-13

TRWA OKRES PO SUSZENIU
Pokazuje, ile dni trwa okres po suszeniu. Pomaga śledzić postęp procesu. Krzywą temperatury
można wykasować przy pomocy 07-01"kasowanie krzywych temperatury".

11-14

OBECNIE WYMAGANA TEMPERATURA KANAŁU
Dla każdego momentu ACC wylicza wymaganą wartość temperatury kanału. Jeśli działają
wentylatory i klapa wlotowa jest otwarta, temperatura ta powinna być osiągnięta przez automatyczną
kontrolę nagrzewnic. Jeśli temperatura na zewnątrz jest zbliżona do wymaganej, proces" Po
suszeniu" będzie zachodził bez udziału nagrzewnic, przy pomocy powietrza zewnętrznego.

11-15
11-16

PUNKT ROSY NA ZEWNĄTRZ
PUNKT ROSY DLA PRODUKTU

11-17

MINIMALNA RÓŻNICA PUNKTU ROSY
[-2.0]
Możliwość suszenia jest determinowana przez wilgotność na zewnątrz. Nagrzewnice czuwają nad
utrzymaniem temperatury produktu lub nad zapobieżeniem zbyt szybkiemu jego wychłodzeniu.
Produkt cieplejszy sprawia, że powietrze zewnętrzne jest w stanie zaabsorbować z niego wilgoć
podczas wentylacji, co jest utrudnione przy niższej temperaturze produktu. Minimalna różnica
punktu rosy zapewnia automatycznie, że wentylacja nie będzie się odbywać przy punkcie rosy
powietrza wyższym niż punkt produktu. Jest to przyczyna, dla której stale dokonywany jest pomiar
wilgotności powietrza i produktu. Jeśli nie zainstalowano więc czujnika wilgotności - należy
wprowadzić wartość symulowaną w Ustawieniach Instalatora.
Jeśli minimalna różnica punktu rosy jest nieosiągalna (brak wartości) klapa wlotowa pozostanie
zamknięta a nagrzewnice nieaktywne. Wentylatory będą się włączać periodycznie (recyrkulacja =
wentylacja wewnętrzna) (11-18/19).
Aby wentylować powietrzem suszącym, należy podać wartość ujemną. Punkt rosy na zewnątrz
powinien być niższy niż powietrza pośród produktu.
Wartość dodatnia minimalnej różnicy punktu rosy oznacza, że klapy wlotowe będą otwarte gdy
powietrze na zewnątrz zawierać będzie więcej wilgotności niż powietrze pomiędzy produktem. Taki
proces jest nazywany "nawilżaniem" i nie zaleca się go dla cebuli i ziarna.
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11-18
11-19

11-20

Istnieje możliwość ustawienia minimalnej różnicy punktu rosy na zero (0.0). Oznacza to, że program
będzie ignorował różnice punktów rosy. Może się wtedy zdarzyć, że produkt będzie wentylowany
powietrzem, które nie będzie w stanie go wysuszyć.
OKRES PRACY PO SUSZENIU
[4.00]
OKRES PRZERWY PO SUSZENIU
[2.00]
Przez pośrednictwo okresu pracy i przerwy, „Po suszeniu” może być wł/wył w rytmie puls/przerwa (w
okresie od startu do zakończenia). Może to być głównie pożyteczne kiedy produkt uwalnia wilgoć.
Przykład: Na każde 8 godzin, 30 minut suszenia jest wymagane. Ustawić okres pracy do 0.30 i
okres przerwy do 8 godzin. Kiedy czas startu jest osiągnięty okres pracy będzie rozpoczęty.
UWAGA: Kiedy „Po Suszeniu”+”Chłodzenie/Przechowywanie jest wybrane w wyborze programów
(07-01), „Chłodzenie/Przechowywanie” będzie aktywne kiedy „Po suszeniu” będzie w okresie
przerwy (patrz też na status Po suszeniu, 11-20). Okres Po suszeniu musi być zakończony.
STAN PROGRAMU
0> Brak wentylacji / 1> praca / 2> przerwa

Uwaga!
Poniższa tabela ułatwia ustalenie, dlaczego program posiada dany "status". Patrz linie 11-20 statusu
programu.
Tabela 3: Dokładne wyjaśnienie procesu PO SUSZENIU
Wyjaśnienie statusu:
0> brak wentylacji

- Program jest zablokowany czasami startu/stopu (02-01 do 02-14)
- Program jest wyłączony (07-01)
- Sterowanie jest zablokowane (20-02)

1> Praca

- Po suszeniu następuje okres pracy (11-18). Min. różn. punktu rosy
(11-17)
decyduje czy wentylacja jest wewnętrzna czy zewnętrzna. Max. czas went. zewn.
będzie ignorowany.

2> Przerwa

- Po suszeniu następuje okres przerwy (11-19)

Klapa wlotowa jest sterowana przez obecnie wymaganą temp. kanału (11-14). Jednakże, jeśli nagrzewnica jest
włączona, klapy wlotowe pozostaną w swojej pozycji minimalnej (11-09).

Ustawienia odnoszące się do tego programu:
02-00
Ustawienia timera
06-00
Wybór czujników
07-01
Program
18-05/06 Tolerancja górnej i dolnej temp. kanału
18-11
Max. delta temp.
18-12/13 Ograniczenie czujnika kanału: górne i dolne
22-04
Histereza temp. kanału
22-05
Dodatkowa histereza temp. kanału
22-06
Histereza punktu rosy
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6.12 12-00

CHŁODZENIE / PRZECHOWYWANIE

Zastosowanie: ziemniaki, cebula, ziarno i nasiona.
Chłodzenie odbywa się całkowicie automatycznie poprzez wentylację powietrzem zewnętrznym o
temperaturze niższej niż produkt. Minimalną różnicę tych temperatur można ustawić. System dąży do
uzyskania wymaganej temperatury średniej. Po jej osiągnięciu wentylacja ustaje. Jest możliwe
zaprogramowanie średniej temperatury produktu zgodnie z planem/schematem, w którym podąża ona
pewną krzywą.
Ponadto istnieje też automatyczna kontrola powietrza mieszanego. Wymagana temperatura kanału jest
wtedy osiągana poprzez mniejszy lub większy udział powietrza recyrkulującego. Jako jeden z warunków
wentylacji powietrzem zewnętrznym, można ustawić maksymalną wilgotność względną powietrza
zewnętrznego.
Jeżeli przez jakiś czas powietrze z zewnątrz nie nadaje się do wentylacji, automatycznie wykorzystywana
będzie wentylacja wewnętrzna.
Może to również mieć miejsce, jeśli temperatury produktu wykazują wzajemne różnice, które są zbyt wielkie
(Delta temperatury).
UWAGA: Istnieje możliwość przełączenia tam i z powrotem „Po suszeniu” a „Chłodzenie/Przechowywanie,
tak więc obie temperatury mogą być zachowane na pewnym poziomie i suszenie ma miejsce w pewnych
przerwach. Do tego celu w wyborze programów (07-01), „Po suszeniu” +”Chłodzenie/ Przechowywanie” ma
być wybrane. Kiedy „Po suszeniu” jest w jego okresie, „Chłodzenie/Przechowywanie może być aktywowane.
W celu większej informacji, patrz linia 11-19, rozdział 7.11 Po suszeniu.
12-01
12-02
12-03
12-04
12-05

URUCHOMIONY PROGRAM
TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ
ŚREDNIA TEMPERATURA KANAŁU
ŚREDNIA TEMPERATURA PRODUKTU
DELTA TEMPERATURY PRODUKTU
Rejestrowana różnica pomiędzy najwyższą i najniższą, wybraną temperaturą produktu.

12-06

WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ‚ NA ZEWNĄTRZ

12-07

POZYCJA KLAPY WLOTOWEJ

12-08

OBECNA WYMAGANA TEMPERATURA PRODUKTU
Możliwe jest planowanie średniej temperatury produktu. Temperatura produktu powinna się
zmieniać od temperatury wyjściowej do docelowej w czasie okresu schładzania o wyznaczonej
długości. Temperatura zmienia się wzdłuż określonej prostej. ACC wylicza w każdym momencie
wymaganą wartość dla wymaganej temperatury produktu i dąży do niej. W ten sposób proces
chłodzenia odbywa się krok po kroku.

12-09

KOŃCOWA TEMPERATURA PRODUKTU
[7.0]
Ta średnia temperatura produktu jest celem końcowym procesu chłodzenia. (Zaczyna się wtedy
proces przechowywania). Dlatego określa ona tymczasową wymaganą temperaturę produktu.
Uwaga: jest to tylko temperatura, do której system dąży, ponieważ, nawet w przypadku
zautomatyzowania, cały proces jest zależny od warunków na zewnątrz. (Te uwagi są mniej istotne
jeśli przechowalnia jest wyposażona w układ chłodzący).

12-10

OKRES SCHŁADZANIA
[60]
Rejestrowany w dniach. Jego ostatni dzień jest ostatnim punktem krzywej schładzania. Jest on
zarazem początkiem okresu przechowywania w stałej temperaturze. Proces schładzania
rozpoczyna się w momencie aktywowania programu Chłodzenie/Przechowywanie, z pomocą linii
07-01.

12-11

TRWA CHŁODZENIE
Ilość dni wskazująca okres aktywności programu Chłodzenie/Przechowywanie. Pomaga śledzić
przebieg krzywej wymaganej temperatury produktu.
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12-12

MINIMALNA RÓŻNICA TEMPERATURY NA ZEWNĄTRZ-TEMPERATURY PRODUKTU
[-2.0]
Aby chłodzenie powietrzem zewnętrznym było efektywne, musi ono mieć niższą temperaturę niż
produkt. Zalecana jest różnica rzędu 2-3°C. Trzeba wpisać wartość ujemną (-2°C lub -3°C). W
przypadku temperatury powietrza zewnętrznego niższej od produktu - chłodzenie włączy się
automatycznie.

12-13

MAKSYMALNA RÓŻNICA TEMPERATURY KANAŁU - TEMPERATURY PRODUKTU
[-2.0]
Automatyczny system wentylacji powietrzem mieszanym ma na celu maksymalizację ilości
powietrza z zewnątrz, jednak w ramach pewnych ograniczeń. Różnica temperatur powietrza
wlotowego w kanale i produktu jest ograniczona. Jeśli to ograniczenie jest przekroczone, rozwarcie
klap wlotowych zostanie zmodyfikowane. W konsekwencji powietrze pobierane jest mieszane z
powietrzem recyrkulującym tak, aby osiągnąć wymaganą temperaturę kanału. Jako, że wartość
maksymalnej różnicy jest temperaturą względną, temperatura kanału będzie się zmieniać
proporcjonalnie do temperatury produktu. W związku z tym, gdy ustalono już (maksymalną) różnicę
temperatur nie ma potrzeby powtórnego ustawiania wymaganej temperatury kanału.

12-14

MINIMALNA TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ
[0.0]
To ustawienie należy traktować jako układ bezpieczeństwa. Można je wpisać np. w okresie ostrych
mrozów. Jeśli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej tej wartości, wentylowanie powietrzem z
zewnątrz nie będzie wykonywane.

12-15

MINIMALNA TEMPERATURA KANAŁU
[4.0]
Oprócz limitowanej różnicy temperatur pomiędzy powietrzem pobieranym w kanale a produktem,
istnieje również możliwość ustalenia (absolutnego) minimum temperatury. Na skutek regulacji
pozycji klap wlotowych, temperatura kanału nigdy nie będzie niższa od zadanej. Wentylatory będą
się dalej obracać.

12-16

MAKSYMALNA WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ
[100]
Wentylacja zewnętrzna będzie miała miejsce jedynie wówczas, gdy wilgotność względna na
zewnątrz znajdzie się pomiędzy ustalonym minimum a maksimum. W przypadku przekroczenia tych
granic wentylowanie nie jest dozwolone.
Jeśli produkt nie został skutecznie schłodzony, inaczej mówiąc: nie została jeszcze osiągnięta
wymagana temperatura produktu (odchylenie temperatury większe niż dodatkowa histereza
temperatury (22-03) + histereza temperatury produktu (12-19), sygnał temperatury będzie miał
pierwszeństwo przed restrykcjami wilgotności względnej: ograniczenia maksymalnej i minimalnej
wilgotności względnej na zewnątrz będą ignorowane. Dzieje się tak aż temperatura mierzona
zrówna się z temperaturą wymaganą (w danym momencie). Od momentu uruchomienia się procesu
wentylacji zewnętrznej, proces chłodzenia nie może być przerwany przez ograniczenia zewnętrznej
wilgotności względnej.
Wentylacja zewnętrzna zacznie działać tylko wtedy, gdy wilgotność względna (RH) mierzona na
zewnątrz będzie się mieścić w zakresie wyznaczonego maksimum. Jeżeli temperatura zewnętrzna
będzie wykraczać poza te wyznaczone granice, wentylacja nie zadziała.
Jeżeli zgromadzony produkt nie został wystarczająco schłodzony, tzn. wymagana temperatura
produktu nie została jeszcze osiągnięta (odchylenie temperatury większe niż wartość histerezy
zapasowej temperatury produktu (22-03) + temperatura produktu w warunkach histerezy (22-01),
sygnał temperatury będzie miał pierwszeństwo w porównaniu z ograniczeniami wilgotności
względnej: maksymalne i minimalne ograniczenia względnej wilgotności zostały pominięte. Będzie
to trwało do czasu, kiedy temperatura pomiarowa osiągnie wartość aktualnie wymaganej
temperatury produktu.
Gdy działa wentylacja zewnętrzna, proces schładzania może być zatrzymany tylko przez
ograniczenia względnej wilgotności zewnętrznej - kiedy różnica między temperaturą pomiarową a
wymaganą temperaturą produktu będzie mniejsza niż temperatura produktu w warunkach histerezy.
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12-17
12-18

MAX. RÓŻNICA PUNKTU ROSY
[-8.0]
MIN. RÓŻNICA PUNKTU ROSY
[-2.0]
Powietrze zewnętrzne jest odpowiednie dla wentylacji jeśli jego punkt rosy jest niższy niż produktu.
Dla efektywnego suszenia wymagana jest pewna różnica np. 2-3 °C. Jeśli chce się suszyć
powietrzem zewnętrznym o punkcie rosy o 3°C niższym niż punkt produktu, należy wpisać wartość
ujemną. W tym przypadku -3°C.

12-19

HSTEREZA CHŁODZENIA/PRZECHOWYWANIA PRODUKTU
[0.3]
Histereza ma zastosowanie do chłodzenia produktu powietrzem zewnętrznym. Przykład: wymagana
temp. produktu = 5°C a histereza chłodzenia powietrzem zewnętrznym = 0.3°C. Chłodzenie
rozpocznie się (zakładając że warunki zewnętrzne są prawidłowe) gdy temperatura produktu będzie
5.3°C lub wyższa, a chłodzenie wyłączy się ponownie gdy temperatura produktu wynosić będzie
4.7°C lub mniej.

12-20

MAKSYMALNA TOLERANCJA TEMPERATURA / DZIEŃ

12-21

STAN PROGRAMU
0>brak wentylacji / 1>wentylacja zewnętrzna / 2>po wentylacji / 3>wentylacja wewnętrzna /
4>chłodzenie komory agregatem / 5> chłodzenie produktu agregatem

[1.O]

Uwaga!
Poniższa tabela ułatwia ustalenie, dlaczego program posiada dany "status". Patrz linie 12-20 statusu
programu.
Tabela 4: Dokładne wyjaśnienie procesu CHŁODZENIE/PRZECHOWYWANIE
Wyjaśnienie stanu:
0> brak wentylacji

- Została osiągnięta wymagana temperatura produktu (12-08)
- Różnica pomiędzy temp. na zewnątrz a produktem jest nie dość duża (12-12)
- Na zewnątrz jest zbyt zimno (12-14)
- Wilg. względna na zewnątrz jest zbyt mała/duża) (12-16/17)
- Program jest zablokowany czasem startu i stopu (02-01 do 02-14)
- Osiągnięta została max. wentylacja zewnętrzna (02-20)
- Kiedy jest wybrane ‘Po suszeniu’+Chłodzenie/Przechowywanie w wyborze
programów (07-01): Status Po suszeniu jest ‘praca’
- Program jest wyłączony (07-01)
- Sterowanie jest zablokowane (20-02)

1> wentylacja zewnętrzna

Wymagane chłodzenie produktu (12-08) i zewnętrzne powietrze jest odpowiednie
(12-13/16/17) i odchylenie temp. produktu nie jest większe niż ‘histereza schładzania
produktu’ (13-09) (kiedy schładzanie jest włączone).

2> proces powentylacyjny

- Wentylacja zewnętrzna jest zatrzymana i okres wentylacji zewnętrznej był większy
niż "min. czas wentylacji zewnętrznej" (21-11)

3> wentylacja wewnętrzna

- Osiągnięty został "max. okres wył. wentylatorów" (02-17).
- Delta T jest większa niż max. Delta T (12-18)

4>chłodzenie komory
agregatem

- Agregat chłodzi komorę. Patrz rozdział 7.13

5>chłodzenie produktu
agregatem

- Agregat chłodzi produkt. Patrz rozdział 7.13

Klapy wlotowe kontrolowane są przez ‘max. różn. temp. kanału-temp. prod.’ (12-13) i ‘min. temp. kanału’ (12-15)
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Ustawienia odnoszące się do tego programu:
02-00
Ustawienia timera
06-00
Wybór czujników
07-01
Program
18-03/04 Tolerancja górnej i dolnej temp. produktu
18-05/06 Tolerancja górnej i dolnej temp. kanału
18-11
Max. Delta temp.
22-03
Dodatkowa histereza temperatury produktu C/P
22-04
Histereza temp. kanału

6.13 13-00

SCHŁADZANIE

Zastosowanie: ziemniaki, cebula, warzywa.
Program schładzający kontroluje agregat chłodniczy (sprężarkę). Element chłodniczy (parownik) wisi w hali,
ponad zgromadzonym produktem. Z pomocą czujnika hali w przestrzeni ponad produktem utrzymywana jest
pewna temperatura (chłód). Pozwala to na niwelowanie ciepła z zewnątrz. Jeśli temperatura produktu
podnosi się, schładzanie włącza się automatycznie, łącznie z niektórymi głównymi wentylatorami (zgodnie z
zaprogramowanymi okresami startu i stopu). Proces schładzania, w związku z tym, składa się z dwóch
procesów: schładzania komory i schładzania produktu. Jeśli możliwe jest schładzanie przy pomocy
powietrza z zewnątrz lub jeśli podczas tego procesu konieczna jest wentylacja CO2, wentylacja CO2 ma
pierwszeństwo a schładzanie zostaje wyłączone. Jeśli istnieje możliwość schładzania przy pomocy
powietrza z zewnątrz, taka akcja będzie miała pierwszeństwo wobec chłodzenia z wykorzystaniem
agregatów. Zwykle wraz z agregatem uaktywnionych jest tylko kilka wentylatorów w celu oszczędności
energii. ACC uruchamia tylko jeden* wentylator podczas schładzania.
∗

W wersji Roln. Podstawowej można otrzymać ten program na monitorze po wybraniu funkcji
'Schładzanie' w liniach "21-19 Wyjście Wielofunkcyjne". Jeżeli wybierzemy 'Schładzanie', to "Kontrola
Kondensacji" i "Program Wyłączania" będą niedostępne.

13-01

URUCHOMIONY PROGRAM SCHŁADZANIA wył / auto / wł
Wskazuje na stan działania, do ustawienia w 07-02.

13-02

ŚREDNIA TEMPERATURA KANAŁU

13-03

ŚREDNIA TEMPERATURA PRODUKTU

13-04

TEMPERATURA HALI

13-05

WYMAGANA TEMPERATURA HALI
Wartość wyliczona. "Wymagana temperatura hali"="wymagana temperatura produktu"+"wymagana
różnica hala-temperatura produktu"

13-06

WYMAGANA RÓŻNICA HALA-TEMP. PRODUKTU
[-1.0]
Wartość dodatnia wskazuje, że hala może być cieplejsza niż temp. produktu. Wartość ujemna
wskazuje, że hala może być chłodniejsza niż temperatura produktu. Np. jeśli wartość ustawiona jest
na -1.0°C to temperatura hali będzie zawsze utrzymywana o 1°C niżej w odniesieniu do średniej
temperatury produktu. Ustaw 0.0 jeśli chłodzenie hali nie jest wymagane.

13-07

HISTEREZA TEMPERATURY HALI DLA SCHŁADZANIA
[1.0]
Określa tolerancję dla schładzania jeśli hala jest schładzana. Ta histereza jest jednostronna. Np.
obecnie wymagana temp. hali = 4°C, histereza temp. hali dla schładzania = 1°C. Schładzanie
rozpocznie się przy temperaturze hali 5°C a zakończy przy 4°C.
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Linie 13-05 do 13-07 są ustawieniami schładzania hali. Jeśli chłodzenie hali nie jest wymagane,
ustaw "wymagana różnica hala-temp. produktu" na 0.0. Wówczas temperatura hali jest wyłączona.
Chłodzenie hali zawsze ma miejsce przy wyłączonych wentylatorach.

13-08

OBECNIE WYMAGANA TEMPERATURA PRODUKTU
Wartość wyliczona, pobrana z programu Chłodzenie/Przechowywanie.

13-09

HISTEREZA TEMPERATURY PRODUKTU DLA SCHŁADZANIA
[0.5]
Dopuszczalne odchylenie temperatury produktu, powyżej którego uaktywnione zostaje schładzanie.
Ta (jednostronna) histereza schładzania może być ustanowiona nieco powyżej niż normalna
histereza temperatury produktu(12-19). W ten sposób chłodzenie powietrzem zewnętrznym będzie
miało pierwszeństwo przed agregatem. Jeśli nie jest to pożądane (faza procesu Usuwanie wilgoci)
histereza schładzania musi być ustawiona o poziom niżej - wtedy pierwszeństwo ma schładzanie
agregatem.
Gdy schładzanie jest uruchomione na skutek zbyt dużej temperatury produktu, uruchomione
zostaną także wentylatory grupy 1. Jednakże najpierw musi być osiągnięta różnica rozruchowa (1310). Innymi słowy - temperatura hali musi spaść poniżej temperatury produktu. Jeśli produkt jest
chłodzony, schładzanie zostanie wyłączone natychmiast gdy mierzona temperatura produktu jest
taka sama jak wymagana.
Przykład: - mierzona temp. prod.
6.3°C
- obecna wymagana temp. prod.
6.0°C
- histereza produktu
0.2°C
- histereza temp. prod. dla schładzania
0.4°C
Jeśli powietrze zewnętrzne jest odpowiednie, program Chłodzenie/Przechowywanie ochłodzi
produkt do 6.0 - 0.2 = 5.8°C. Dla mierzonej temp. produktu wartość "histerezy
chłodzenia/przechowywania produktu" została przekroczona o 0.2°C. Jeśli powietrze z zewnątrz nie
nadaje się a temperatura produktu podniesie się do 6.4°C lub wyżej, uruchomione zostanie
schładzanie do momentu osiągnięcia przez produkt temperatury 6.0°C. Schładzanie może być
przerwane ponieważ program Chłodzenie/Przechowywanie może używać powietrza zewnętrznego
w celu oszczędzania energii. Schładzanie odbywa się tylko przy zamkniętych klapach wlotowych (w
pozycji automatycznej).

13-10

RÓŻNICA TEMPERATURA PRODUKTU / TEMPERATURA HALI PRZY STARCIE
WENTYLATORÓW

[-2.0]

13-11

RÓŻNICA TEMPERATURA PRODUKTU / TEMPERATURA HALI PRZY STOPIE
WENTYLATORÓW
[-0.5]
Jeśli chłodzenie jest aktywne ponieważ produkt tego wymaga, wentylatory włączą się jedynie gdy
spełniony zostanie warunek "różnicy przy starcie". Innymi słowy: Jeśli "różnica startu" jest ustawiona
na -2.0°C wentylatory włączą się jedynie, gdy mierzona temperatura hali jest o 2°C niższa niż
średnia temp. produktu. Wentylatory zatrzymają się po osiągnięciu "temperatury stopu".
Np. "różnica startu"= -2.0°C, "różnica stopu"= -0.5°C, średnia temp. produktu = 5.0°C. Produkt
wymaga chłodzenia. Wentylatory włączą się teraz przy temperaturze hali 3.0°C a wyłączą przy
4.5°C.
Linie 13-08 do 13-11 włącznie są ustawieniami dla chłodzenia produktu. Linie 13-12 do 13-14
włącznie są ustawieniami dla temp. hali i również dla chłodzenia produktu.

13-12

MINIMALNA TEMPERATURA CHŁODZENIA KANAŁU
[4.0]
Zabezpieczenie temperatury kanału przy aktywnym chłodzeniu. Jeśli temp. kanału spadnie poniżej
tego ustawienia, schładzanie zostanie wyłączone (jeśli wentylatory obracały się - będą się obracać
dalej). Np. "min. temp. kanału"=4.0°C, "histereza temp. kanału"=0.3°C. Chłodzenie wyłącza się przy
temp. kanału 4.0°C lub niższej i może włączyć się przy temp. 4.3°C lub wyższej.

13-13

MINIMALNA TEMPERATURA CHŁODZENIA HALI
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Zabezpieczenie temperatury hali przy aktywnym chłodzeniu. Jeśli temperatura hali spadnie poniżej
tego ustawienia, schładzanie zostanie wyłączone (jeśli wentylatory obracały się - będą się obracać
dalej).
13-14

TIMER
wł/wył
[wł]
Jeśli timer ustawiony jest na "wł", czasy startu i stopu ustawień "02-00 ustawienia timera" odgrywają
rolę. Jeśli timer ustawiony jest na "wył" program będzie aktywny przez 24 godziny. Timer oznacza
"ręczny" ale również "automatyczny" (07-02).

13-15

STAN WENTYLATORÓW 1 wł/wył

13-16

STAN SCHŁADZANIA
0>wył / 1> wł / 2> chłodzenie hali / 3> chłodzenie produktu

Uwaga!
Poniższa tabela ułatwia ustalenie, dlaczego program posiada dany "status". Patrz linie 13-16 statusu
programu.
Tabela 5: Dokładne wyjaśnienie procesu SCHŁADZANIE
Wyjaśnienie stanu:
0> wył

- Temperatura produktu i hali nie wymagają chłodzenia (13-05 i 13-08)
- Chłodzenie powietrzem zewnętrznym (12-12/14/16/17) i odchylenie temp.
produktu jest mniejsze niż histereza schładzania produktu (13-09)
-Temperatura kanału jest mniejsza od minimalnej (13-12)
- Temperatura hali jest mniejsza od minimalnej (13-13)
- Osiągnięty został maksymalny okres włączenia went. (02-17)
- Delta T jest większa od maksymalnej (12-18)
- Program jest zablokowany czasem startu/stopu (02-01 do 02-14) (jeśli
timer jest wł)
- Program jest wyłączony (07-01)
- Sterowanie jest zablokowane (20-02)

1> wł

- Program jest ustawiony na wł

2> Chłodzenie hali

- Odchylenie temp. hali jest większe niż histereza temp. hali dla schładzania
i produkt nie wymaga chłodzenia.

3> Chłodzenie produktu

- Odchylenie temp. produktu jest większe niż histereza temp. produktu dla
schładzania.

Wentylatory kontrolowane są przez "różnicę startu i stopu (13-10/11) i tylko wtedy, gdy produkt wymaga
chłodzenia (stan schładzania = "chłodzenie produktu"

Ustawienia odnoszące się do tego programu:
02-00
Ustawienia timera
07-02
Ustawienia schładzania
18-07/08 Tolerancja górnej i dolnej temp. hali
22-04
Histereza temp. kanału
22-07
Histereza temp. hali
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6.14 14-00 KONTROLA CO2
W celu uniknięcie kondensacji CO2, szczególnie w przypadku ziemniaków, hala może być automatycznie
wentylowana powietrzem z zewnątrz (ponieważ ma ono bardzo niskie stężenia CO2 ; 300-450 ppm). Wlot
jest ustawiony na maksimum wlotu pozycji klap CO2 . Wentylatory startują gdy wlot osiąga swoje
maksymalne położenie a klapy wylotowe są otwarte. Jeśli temperatura kanału spadnie poniżej minimalnej
temp. kanału podczas wentylacji, wlot będzie się zamykać w etapach 10% aż do momentu podniesienia się
temp. kanału powyżej minimalnej temp. kanału. Wlot nie zamknie się dalej niż jest to ustawione w minimalnej
pozycji klap wlotowych kontroli CO2. Wentylacja CO2 może się odbywać jedynie gdy temperatura zewnętrzna
zawiera się w zadanych granicach. Po każdej wentylacji CO2 pojawia się przerwa. Można ją ustawić w 2113.
14-01

STAN PROGRAMU KONTROLI CO2 wył/automat
Można ustawić w 07-03 - ustawienia kontroli CO2

14-02

MAKSYMALNA POZYCJA KLAP WLOTOWYCH
[100]
Jest to pozycja wyjściowa do wentylacji CO2. Gdy zostanie ona osiągnięta, a czas pracy dla wylotu
minie, wentylatory uruchomią się i zacznie się liczyć czas wentylacji.

14-03

MINIMALNA POZYCJA KLAP WLOTOWYCH
[15]
Jeśli temp. kanału jest za niska, klapa wlotowa zamknie się powoli w etapach 10%, jednakże nie
dalej niż "minimalna pozycja klap wlotowych".

14-04

MAX. CZAS KONTROLI CO2
[0.15]
Jest to ograniczenie czasowe wentylacji CO2 dla bezpieczeństwa. Po wypełnieniu się tego czasu,
wentylacja CO2 ustaje, niezależnie od stężenia CO2. Jeśli osiągnięty jest "max. czas bez świeżego
powietrza" wentylacja podczas "max. czasu kontroli CO2" odbędzie się.

14-05

MIN. CZAS KONTROLI CO2
[0.02]
Ponieważ stężenie CO2 spada podczas wentylacji, musi być ustalony minimalny czas jej trwania.
Po osiągnięciu tego czasu, jeśli stężenie CO2 jest prawidłowe, wentylacja się skończy. Jeśli stężenie
będzie za wysokie, wentylacja będzie kontynuowana do momentu jego spadku do zadanej wielkości
lub do wypełnienia się czasu "max. kontroli CO2". Czas ten zaczyna się liczyć od startu
wentylatorów.

14-06

MAX. CZAS BEZ ŚWIEŻEGO POWIETRZA
[23.59]
Przy pomocy tych ustawień może odbywać się cykliczna wentylacja niezależna od obecności
czujnika CO2. Wentylacja odbędzie się podczas "max. czasu bez świeżego powietrza".

14-07
14-08
14-09

TEMP. NA ZEWNĄTRZ
MAX. TEMP. NA ZEWNĄTRZ
MIN. TEMP. NA ZEWNĄTRZ

14-10
14-11

ŚREDNIA TEMP. KANAŁU
MIN. TEMP. KANAŁU
[4.0]
Jeśli temperatura kanału zejdzie poniżej min. temp. kanału, wlot zostanie zamknięty w etapach co
10% aż do wzrostu temp. kanału powyżej minimalnej. Wlot nie będzie zamykany bardziej niż do
"min. pozycji klap wlotowych".

14-12
14-13

BIEŻĄCE STĘŻENIE CO2
WYMAGANE STĘŻENIE CO2
[4000]
Gdy stężenie CO2 przekroczy poziom wymagany, rozpocznie się wentylacja. Np. "wymagane
stężenie CO2 "=4000 ppm, "histereza stężenia CO2 "=1000 ppm. Wentylacja CO2 rozpocznie się w
momencie zmierzenia stężenia CO2 4000 ppm lub więcej i zatrzyma przy 3000 ppm lub niżej.

[30.0]
[-5.0]

14-14 USTAWIENIE WENTYLATORÓW 1 wył/wł
14-15* USTAWIENIE WENTYLATORÓW 2 wył/wł
Jeśli wybierze się stan "wył" możliwa jest wentylacja naturalna.
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14-16

TIMER
[wł]
Jeśli timer jest ustawiony na "wł" wykonywane są czasy startu i stopu z ustawień 02-00 "ustawienia
timera". Jeśli funkcja zegarowa jest ustawiona na "wył" , program może być aktywny przez 24
godziny.

14-17 STAN WENTYLATORÓW 1
14-18* STAN WENTYLATORÓW 2
14-19

POZYCJA KLAP WLOTOWYCH

14-20

STAN KONTROLI CO2 0>nie aktywna / 1>aktywna
Tu można sprawdzić, czy program kontroli CO2 wentyluje, czy nie.

Uwaga!
Poniższa tabela ułatwia ustalenie, dlaczego program posiada dany "status". Patrz linie 14-20 statusu
programu.
Tabela 6: Dokładne wyjaśnienie procesu KONTROLA CO2
Wyjaśnienie stanu:
0> nie aktywna

- Stężenie CO2 jest poniżej "stężenia wymaganego" i "max. czas bez
świeżego powietrza" nie został jeszcze osiągnięty. (14-12 i 14-06).
- Na zewnątrz jest za ciepło/zimno (14-08/09)
- Status programu nie jest "brak wentylacji" lub "przerwa" (Program CO2
może być aktywny jedynie gdy aktywny jest inny główny program).
- Program CO2 jest w stanie oczekiwania (21-13)
- Program jest zablokowany czasem startu/stopu (02-01 do 02-14) (jeśli
timer jest wł)
- Program jest wyłączony (07-01)
- Sterowanie jest zablokowane (20-02)

Wentylatory kontrolowane są jedynie gdy wlot osiągnął "max. pozycję klapy wlotowej" i osiągnięty został
czas pracy wylotu.

Ustawienia odnoszące się do tego programu:
02-00 Ustawienia timera
07-03 Ustawienia kontroli CO2
18-14 Tolerancja stężenia CO2
21-13 Czas czekania kontroli CO2
22-04 Histereza temp. kanału
22-09 Histereza stężenia CO2
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6.15 15-00

KONTROLA SKRAPLANIA

Przedmiot: Kondensacja (skraplanie) pary wodnej na suficie i ścianach hali.
Zastosowanie: głównie ziemniaki.
Kontrola kondensacji składa się głównie z wentylatorów cyrkulacyjnych z ogrzewaniem (nagrzewnice
elektryczne) lub bez, automatycznego małego systemu mieszania powietrza, suszarki itp.
Podstawą kontroli automatycznej jest temperatura powietrza zewnętrznego. Skraplanie pojawia się głównie
gdy temperatura na zewnątrz spada. Jest możliwa praca pełnowymiarowa przy niskich temperaturach
zewnętrznych, ale zwykle skuteczne jest włączanie cykliczne z przerwami. Można ustalić czas pracy i
przerw.
Kontrola Kondensacji działa nawet na zewnątrz '02 Regulacji Timera'.
∗

W wersji programu Roln. Podstawowy Kontrola Kondensacji nie może być pokazana na ekranie, jeżeli
dla 'Kontroli Kondensacji' nie wybrano Wyjścia Wielofunkcyjnego 21-19. Tylko przy takim ustawieniu
można uruchomić Program Kontroli Kondensacji. Jeżeli wybrano 'KONTROLĘ KONDENSACJI, nie
można używać programu SCHŁADZANIA ani WYŁĄCZANIA.

15-01
15-02

STAN KONTROLI KONDENSACJI wył/automat/wł
TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ

15-03* TEMPERATURA HALI
15-04* WYMAGANA TEMPERATURA HALI
[2.0]
Jeśli temperatura hali spadnie poniżej wymaganej, nagrzewnica elektryczna włącza się.
"Nagrzewnica" oznacza tu element grzejny czasem instalowany w wentylatorach
antykondensacyjnych (antyskropleniowych). Jest to dodatkowe urządzenie zapobiegające temu
zjawisku. Umożliwia ono ponadto zapobieganie gwałtownemu ochładzaniu się powietrza nad
produktem (w ekstremalnie zimnym klimacie).
15-05

MAKSYMALNA TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ
[5.0]
Jeśli ustawiona na automat, (07-04) system mógłby pracować tak długo, jak długo temperatura
mierzona na zewnątrz nie przekroczy ustawionej wartości maksymalnej. Praktyczną wartością
byłoby 0.0°C, co warunkuje pracę procesu jedynie przy mrozie.

15-06

MINIMALNA TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ
[-5.0]
W pozycji "automat" kontrola skraplania będzie aktywna dopóty, dopóki rejestrowana temperatura
na zewnątrz jest powyżej ustawionego minimum. Dla kontroli skraplania może być użyteczne
ustawienie minimum na niezwykle małym poziomie, np. -10°C lub -20°C.

15-07

OKRES WŁĄCZENIA
[0.30]
Kontrola skraplania nie musi pracować w systemie ciągłym jeśli jest włączana przez temperaturę
zewnętrzną. W przypadku wentylatorów cyrkulacyjnych, będzie ona skuteczna pracując cyklicznie z
przerwami, np. godzinna przerwa po 30-minutowej pracy. Nawet w przypadku, jeśli wentylatory
antyskropleniowe uruchamia temperatura na zewnątrz, będą one pracować z przerwami.

15-08

OKRES WYŁĄCZENIA
[2.00]
Można wprowadzić tu okres przerwy w pracy. Jeśli jest to zero - praca odbywać się będzie w sposób
ciągły (jeśli tego wymaga stan temperatury na zewnątrz).

15-09

TIMER
0>wł/1>wył
[wł]
Jeśli timer jest ustawiony na "wł", zastosowanie mają czasy startu i stopu z ustawień timera 02-00.
Jeśli funkcja zegarowa jest ustawiona na wył, program może być aktywny 24 godziny.

15-10* STAN NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ
Wskazuje czy elementy grzejne działają. Jeśli tak jest, uruchomione są też wentylatory
antyskropleniowe.
15-11

STAN KONTROLI SKRAPLANIA
0>wył / 1>wł
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Uwaga!
Poniższa tabela ułatwia ustalenie, dlaczego program posiada dany "status". Patrz linie 15-11 statusu
programu.
Tabela 7: Dokładne wyjaśnienie procesu KONTROLA SKRAPLANIA
Wyjaśnienie stanu:
Kontrola skraplania
wyłączona

- Na zewnątrz jest za ciepło/zimno (15-05/06)
- Program jest w stanie oczekiwania (15-08)
- Program jest zablokowany czasem startu/stopu (02-01 do 02-14) (jeśli timer jest
wł)
- Program jest wyłączony (07-01)
- Sterowanie jest zablokowane (20-02)

Kontrola skraplania włączona

- Temperatura na zewnątrz zawiera się pomiędzy min. a max. temperatury na
zewnątrz (15-05/06)
- Temperatura hali jest za niska (15-04) (Ograniczenia temperatury na zewnątrz
będą ignorowane)

Nagrzewnica elektryczna jest
wyłączona

- Hala ma właściwą temperaturę (15-04)
- Program jest w okresie przerwy (15-08)
- Program jest zablokowany czasem startu/stopu (02-01 do 02-14) (jeśli timer jest
wł)
- Program jest wyłączony (07-01)
- Sterowanie jest zablokowane (20-02)

Nagrzewnica elektryczna jest
włączona

- Temperatura hali jest za niska (15-04)

Ustawienia odnoszące się do tego programu:
02-00
Ustawienia timera
07-04
Ustawienia kontroli skraplania
18-07/08 Tolerancja temp. hali: górna i dolna
21-13
Czas czekania kontroli CO2
22-07
Histereza temp. hali
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6.16 16-00* USUWANIE WILGOCI
Program ten jest częścią wersji ROLN. ROZSZERZONEJ i w formie podstawowej nie zostanie opisany.
Zastosowanie: w zamkniętych halach, wyposażonych w agregaty chłodnicze (ponad magazynowanym
produktem) i główne wentylatory (kontrolowana jest grupa 1) i nagrzewnice (kontrola wł/wył: brak kontroli
wlotu w wilgotnym klimacie. Zastosowanie - suszenie cebuli, ziemniaków i ziarna.
Proces usuwania wilgoci może rozpocząć wilgotność względną produktu. Powietrze hali zostaje znacznie
ochłodzone, dosłownie poniżej punktu rosy, a to powoduje kondensację, która usuwa wilgoć z powietrza hali.
Aby zapobiec dramatycznemu obniżeniu się temperatury w hali, automatycznie włączana jest nagrzewnica.
Proces usuwania wilgoci ma miejsce przy pracujących wentylatorach 1 grupy systemu wentylacyjnego.
Ponieważ nie ma wentylacji zewnętrznej, "Po wentylacji" nie ma zastosowania do tego programu usuwania
wilgoci. Wszystkie inne ustawienia wstępne z 02-00 mają zastosowanie.
16-01

URUCHOMIONY PROGRAM

16-02
16-03

ŚREDNIA TEMPERATURA KANAŁU
WYMAGANA TEMPERATURA KANAŁU
[18.0]
Kiedy temperatura kanału jest poniżej wymaganej temperatury kanału, nagrzewnica włącza się
automatycznie. Z przyczyn bezpieczeństwa włącza się ona tylko jeśli wentylatory grupy 1 pracują.
Dodatkowa histereza kanału (patrz 22-05) zapewnia martwą strefę podczas włączania/wyłączania
nagrzewnicy.

16-04

MINIMALNA TEMPERATURA KANAŁU
[17.0]
Limit dolny temperatury kanału - do ustawienia. Jego zadaniem jest chronić produkt przed
nadmiernym przechłodzeniem. Jeśli rejestrowana temperatura jest poniżej tego minimum,
schładzanie (=usuwanie wilgoci) zostaje na jakiś czas wyłączone. Wentylatory grupy 1 i
nagrzewnica pozostają aktywne jeśli to konieczne. Tutaj dodatkowa histereza tworzy strefę martwą.

16-05

TEMPERATURA HALI
Podaje informację o rozwoju temperatury hali ponad produktem.

16-06
16-07

ŚREDNIA TEMPERATURA PRODUKTU
WYMAGANA TEMPERATURA PRODUKTU
[18.0]
Temperatura produktu jest porównywana z wymaganą temperaturą produktu. Jedyne zadanie tej
funkcji to aktywacja alarmu gdy temperatura produktu obniży się zbyt wiele podczas procesu.

16-08

ŚREDNIA WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ PRODUKTU
Rejestracja wilgotności względnej ponad produktem.

16-09

WYMAGANA WZGLĘDNA WILGOTNOŚĆ PRODUKTU
[75]
Rejestruje główne kryterium włączające program Usuwanie wilgoci. Jeśli wilgotność względna
produktu jest zbyt wysoka, agregat chłodzący i wentylatory grupy 1 zostają włączone. Operator musi
się jednak upewnić, czy na tablicy rozdzielczej włączona jest prawidłowa liczba wentylatorów
agregatowych. (Wentylatory agregatu są jego częścią, nie jest to samo co grupa 1). Jeśli wilgotność
względna jest zbyt niska, agregat i wentylatory są ponownie wyłączane.

16-10

STAN WENTYLATORÓW 1
Odczyt
STAN NAGRZEWNICY
Odczyt
STAN SCHŁADZANIA
Odczyt. Uwaga: Schładzanie to samo co Usuwanie wilgoci.

16-11
16-12
16-13

STAN PROGRAMU
Gdy aktywny jest program Usuwanie wilgoci, są trzy możliwości:
0> Wył
1> Usuwanie wilgoci (np. wymaga tego wilg. wzgl. produktu)
2> Automatyczna Wentylacja Wewnętrzna.
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6.17 17-00

PROGRAM WŁĄCZAJĄCY

Program ten działa zupełnie niezależnie od innych programów. Podstawą tego programu jest posiadanie
uniwersalnego załączającego programu, który będzie mógł być użyty jako termostat lub hygrostat. Można
kontrolować komorę chłodzenia produkującą wilgotność. Jak widać można sterować tak przy pomocy
temperatury jak i wilgotności.
∗

W wersji ROLN. PODSTAWOWEJ nie można uzyskać tego programu na ekranie komputera, jeśli nie
został wybrany "Program Włączania" w linii 21-19" Wyjście WIELOFUNKCYJNE . Kiedy wybrany jest
"Program Wyłączania", programy SCHŁADZANIA i KONTROLI KONDENSACJI nie mogą zostać
uruchomione.

17-01

STAN PROGRAMU WŁĄCZAJĄCEGO wyłączony/automat
Można to zmienić na 07-05

17-02
17-03

CZAS WŁĄCZENIA
STOP WŁĄCZENIA
To są ograniczenia czasowe w międzyczasie których program może zostać uruchomiony.

[0.00]
[23.59]

17-04

MAX. LICZBA GODZIN PRACY

[23.59]

17-05

WARTOSC MIERZONA
Sygnałem włączenia może być tak temperatura jak i wilgotność. Zależeć to będzie tylko od funkcji
jaką wybierzemy do szafy sterowniczej.

17-06

WARTOSC WYMAGANA
[5.0]
Sygnałem włączenia może być tak temperatura jak i wilgotność. Zależeć to będzie tylko od funkcji
jaką wybierzemy do szafy sterowniczej.

17-07
17-08

MAX. TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ
MIN. TEMPERATURA NA ZEWNĄTRZ
Ograniczenia. Zewnętrzna maksymalna lub minimalna temperatura jest systemem kontroli
nieaktywnym.

17-09
17-10

OKRES WŁĄCZENIA
OKRES WYŁĄCZENIA
Można zaprojektować specjalny rytm włączający między termin start/stop.

[23.59]
[0.00]

17-11

RODZAJ FUNKCJI PROGRAMU
0>Grzanie /1>Nawilzanie / 2>Schładzanie / 3>Suszenie.
W ten sposób można wybrać odpowiednią funkcję na szafie sterowniczej.

[Grzanie]

17-12

STAN KONTROLI WYJŚCIA wył/wł
Rejestracja.

[30.0]
[0.0]

Uwaga!
Poniższa tabela ułatwia ustalenie, dlaczego program posiada dany "status". Patrz linie 17-12 statusu
programu.
Tabela 8: Dokładne wyjaśnienie PROGRAMU WYŁĄCZAJĄCEGO
Wyjaśnienie stanu:
o> wył

- Wartość jest prawidłowa
- Na zewnątrz jest za ciepło/zimno (17-07/08)
- Program jest zablokowany czasem startu/stopu (17-02/03)
- Program jest zablokowany "max. liczbą godzin pracy (17-04)
- Program jest zablokowany okresem wyłączenia (17-10)
- Program jest wyłączony (07-05)
- Sterowanie jest zablokowane (20-02)

Strona 43

Instrukcja obsługi systemu ACT/ACC ROLNICTWO

1> wł

- Wartość wyłączania

Ustawienia odnoszące się do tego programu:
07-05
Ustawienia programu włączającego
18-009/10
Tolerancja wyłączania, wartość górna i dolna
22-08
Histereza wartości włączania.

Strona 44

Instrukcja obsługi systemu ACT/ACC ROLNICTWO

6.18 18-00

ALARM

Alarm jest widoczny w postaci migającej na ACT litery T lub A. T oznacza alarm gdzieś we wzajemnej
komunikacji. A wskazuje na alarm w jednym z ACC lub ACT. Jeśli alarm jest sygnalizowany dźwiękowo,
obok litery A pojawia się *. W danym ACT lub ACC mruga również pierwsza linia (nr i nazwa hali). W
programach ACC, alarm jest wyświetlany w linii 18-01.
Monitor komputera również wyświetla wyraźnie oznaczony alarm.
Jeśli liczba podłączonych ACC jest większa niż jeden, ACT uaktywni alarm centralny.
Alarm jest widoczny na ekranie oraz sygnalizowany dźwiękiem.
Ponadto, Każdy ACC posiada przekaźnik mogący aktywować np. syrenę czy alarm świetlny.
18-01

TYP ALARMU
Możliwe są następujące typy alarmu:
0>
Brak
1>
Pamięci
Jeśli zawartość RAM-u została skasowana z jakiejś przyczyny. W przypadku zaniku
zasilania - parametry są zachowane. Alarm pamięci jest czymś wyjątkowym; zdarzyć się
może np. na skutek uderzenia w pobliżu pioruna lub wymiany zawartości epromu. ACT i
ACC mają specjalną pamięć. Oznacza to, że nawet po alarmie pamięci większość
ustawień zostaje zachowana. Po zmianie jakiegoś ustawienia zostaje ono zapisane po
upływie minuty w pamięci specjalnej.
2>
Zewnętrzny
W większości przypadków ten alarm oznacza termiczną awarię wentylatorów (termostat).
Na tablicy rozdzielczej będzie płonąć lampka przy danym wentylatorze.
3>
Czujnika kanału dolny
4>
Czujnika kanału górny
Jeśli wybrany czujnik przekazuje odczyt wyższy lub niższy od podanego limitu, zostanie
on usunięty ze średniej a alarm uaktywni się po 5 minutach. Limity wskazań ustawia się
w liniach 18-10 i 18-11. Alarm ten nie będzie uaktywniony jeśli program 07-01 jest w
stanie "wył" lub "ręczny". Przy każdym innym programie alarm może zadziałać.
5>
Średnia temperatura kanału. Suszenie /Podgrzewanie
Wskazuje, że średnia temperatura kanału jest za niska lub za wysoka podczas wentylacji
zewnętrznej. Oba limity można ustawić niezależnie. Alarm włącza się w 5 minut po
przekroczeniu tych wartości. Nagrzewnice zostaną wyłączone tylko w momencie
upłynięcia tzw. czasu kasowania alarmu (21-01), Klapy wlotowe zostaną zamknięte,
wentylatory kontynuować będą pracę. Po skasowaniu alarmu (18-02) możesz włączyć i
kontrolować automatycznie nagrzewnice. Naturalnie pod warunkiem, że temperatura
kanałów ponownie znajduje się w zadanych granicach.
6>
Średnia temperatura kanału Suszenie / Gojenie
Tylko komunikat. Jeśli alarm uaktywni się, nie zatrzymuje wentylatorów czy klap.
Uaktywnia się jeśli mierzona średnia mierzona temperatura kanału różni się od
temperatury produktu o wartość większą niż wstępnie ustalona (10-14 i 10-15) podczas
wentylacji zewnętrznej. Alarm ten może się uaktywnić tylko jeśli wentylatory pracują a
klapy są aktywnie kontrolowane.
7>
Średnia temperatura kanału po suszeniu
Alarm porównywalny z alarmem temperatury kanału podczas Suszenia/Podgrzewania,
górny i dolny. Po pięciu minutach alarm jest uaktywniany, po czasie kasowania alarmu
nagrzewnice są wyłączane a klapy wlotowe - zamykane. Wentylacja cykliczna zachodzi
dalej zgodnie z ustawieniami pracy i przerw. Alarm może się uaktywnić przy pracujących
wentylatorach. Jeśli alarm wyłączył nagrzewnice, to mogą być one ponownie włączone
automatycznie tylko jeśli temperatura kanału znajduje się w wyznaczonych granicach i
alarm został skasowany (18-02).
8>
Średnia temperatura kanału. Chłodzenie / przechowywanie
Alarm może być uaktywniony podczas wentylacji zewnętrznej jeśli wentylatory pracują i
ma miejsce kontrola klap. Ten alarm nie czuwa w czasie automatycznej wentylacji
wewnętrznej. Jeśli temperatura powietrza wdmuchiwanego (temperatura kanału) jest zbyt
niska, alarm aktywuje się po 5 minutach. Jeżeli średnia temperatura kanału nadal okaże
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9>*

10>
11>

12>*
13>

14>*
15>
16>

17>

18>
19>*

się zbyt niska w stosunku do limitów po okresie dłuższym niż czas kasowania,
wentylatory zostaną zatrzymane a klapy – zamknięte. Przejdź do linii 18-02 aby wyłączyć
alarm, a program powróci do pracy. Nie zapomnij ustalić przyczyny alarmu.
Średnia temperatura kanału. Usuwanie wilgoci
Czuwa tylko przy aktywnych wentylatorach. Aktywuje się przy zbyt niskiej temperaturze
kanału. Po czasie kasowania alarmu agregat chłodniczy zostaje wyłączony. Jeśli
temperatura kanału jest za wysoka - uruchomi się tylko alarm; nagrzewnica nie zostanie
wyłączona.
Temperatura produktu. Usuwanie/ Suszenie / Gojenie
Tylko alarm jeśli temperatura produktu jest za duża lub za mała. Żadnej innej akcji.
Temperatura produktu. Chłodzenie / Przechowywanie
Jeśli mierzona temperatura produktu odchyla się za bardzo od obecnie wymaganej,
alarm włączy się jeśli to odchylenie potrwa dłużej niż 5 minut. Nie zostanie wywołana ani
zablokowana żadna akcja; alarm tylko informuje użytkownika.
Temperatura produktu. Usuwanie wilgoci
Tylko alarm jeśli temperatura produktu jest za duża lub za mała. Żadnej innej akcji.
Temperatura hali. Schładzanie
Jeśli mierzona temperatura hali odchyla się za dużo od wymaganej temperatury podczas
schładzania. Jeśli temperatura hali jest zbyt niska, schładzanie jest wyłączane po okresie
kasowania alarmu.
Temperatura hali. Kontrola skraplania
Jeśli temperatura hali odchyla się za dużo od wymaganej. Tylko komunikat.
Delta temperatury." Po suszeniu"
Jeśli wybrane czujniki temperatury produktu różnią się za bardzo między sobą. Tylko
komunikat. Brak innych akcji.
Delta temperatury. Chłodzenie przechowywanie
Wyrównywanie najwyższych i najniższych temperatur produktu jest dokonywane z
pomocą wewnętrznej wentylacji (recyrkulacji). Jeśli ta akcja nie daje rezultatów (delta
temperatur)pozostaje na poziomie powyżej limitu, uruchamia się alarm. Brak innych akcji.
Wielkość włączeniowa
Jeżeli różnica między wymaganą a mierzoną wielkością jest większa niż maksymalna
różnica ( można to umieścić pomiędzy 18-09 i 18-10) alarm zostanie w ciągu 5 minut
włączony. Nie należy obawiać się konsekwencji alarmu.
Stężenie CO2
Jeśli stężenie CO2 przez okres 5 min ma wartość większą od wymaganej, pojawia się ten
komunikat.
Klapa
W momencie pracy wentylatorów klapa wylotowa powinna zawsze podążać za klapą
wlotową, a w przypadku sterowania ręcznego - jej otwarcie nie powinno być mniejsze niż
klapy wlotowej (większe jest dozwolone).
Jeśli różnice stają się zbyt duże - alarm aktywuje się po 45 sekundach, wentylatory są
zatrzymywane a klapy zamknięte. Jeżeli wentylatory nie pracują nie może nastąpić alarm
systemu klap.

18-02

USTAWIANIE ALARMU (SKASUJ, WYŁĄCZ, WŁĄCZ, TESTUJ)
Alarm jest wyłączony lub testowany. Nawet gdy wszystkie operacje są wyłączone a alarm aktywowany, alarm w linii 18-02 będzie w stanie włączonym. Jeśli alarm jest w stanie "wył",
wyłączona zostanie tylko sygnalizacja dźwiękowa lub świetlna (jeśli jest). Napis "alarm" pozostanie
na wyświetlaczu. Dopiero polecenie "skasuj" usunie go z wyświetlacza, pod warunkiem, że zniknęła
jego przyczyna. W przeciwnym razie nadal będzie widoczny. Pozycja "test" jest używana do prób.

18-03
18-04

TOLERANCJA TEMPERATURY PRODUKTU: GÓRNA
[5.0]
TOLERANCJA TEMPERATURY PRODUKTU: DOLNA
[-5.0]
Można ustalić dopuszczalne odchylenie pomiędzy mierzoną temperaturą produktu a wymaganą
temperaturą produktu. Alarm nie uaktywni się, dopóki ta wartość nie zostanie przekroczona.

18-05

TOLERANCJA TEMPERATURY KANAŁU: GÓRNA
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Limit górny ustawia się dla średniej temperatury kanału. Uwaga: chodzi o odchylenie pomiędzy
mierzoną a wymaganą wartością. Zwróć uwagę, że podczas procesów Suszenie/Rozgrzewanie i Po
suszeniu mogą wystąpić pewne różnice temperatur, spowodowane przez włączającą się i
wyłączającą nagrzewnicę. W takim przypadku nie ustawiaj zakresu tolerancji zbyt rygorystycznie.
18-06

TOLERANCJA TEMPERATURY KANAŁU: DOLNA
[-5.0]
Limit dolny (tolerancja odchylenia) do ustawienia dla średniej temperatury kanału. Patrz linia 18-05

18-07
18-08

TOLERANCJA TEMPERATURY HALI: GÓRNA
TOLERANCJA TEMPERATURY HALI: DOLNA
Dozwolone przedziały tolerancji dla alarmu.

[5.0]
[-5.0]

18-09
18-10

TOLERNACJA WARTOŚCI ZAŁĄCZANIA GORNA
TOLERANCJA WARTOŚCI ZAŁĄCZANIA DOLNA
Maksymalna tolerancja dopuszczalna dla włączającego programu zanim nastąpi alarm.

[5.0]
[-5.0]

18-11

MAKSYMALNA DELTA TEMPERATURY
[10.0]
To maksimum odnosi się do programów Po suszeniu i Chłodzenie/ Przechowywanie. Przekroczenie
ustalonego maksimum przez czas dłuższy niż 5 minut uaktywni alarm.

18-12
18-13

OGRANICZENIE CZUJNIKA KANAŁU: GÓRNE
[30.0]
OGRANICZENIE CZUJNIKA KANAŁU: DOLNE
[-5.0]
Limit do ustawienia dla indywidualnych czujników, nie dla średniej temperatury kanału. Te limity
odnoszą się do alarmów 3 i 4.

18-14

[3000]
TOLERANCJA KONTROLI CO2
Jeśli stężenie CO2 jest za wysokie a różnica jest większa niż zadana wartość stężenia, po 5 min.
włączy się alarm.

18-15* TOLERANCJA KLAP WLOTU / WYLOTU
[15]
Np. ustawienie wstępne 10%. Jeśli pozycje różnią się zbyt dużo, alarm włączy się po 45 sekundach.
Patrz alarm nr 18. Przy systemach, gdzie klapa wylotowa nie jest kontrolowana przez komputer tylko
wartość 100% zapobiegnie fałszywym alarmom.
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6.19 20-00

SYSTEM ACC-10

20-01

POZIOM UŻYTKOWNIKA
[Podstawowy]
(Podstawowy / rozszerzony / maksymalny / instalator)
Użytkownik może wybrać jeden z trzech poziomów:
Podstawowy: Wszystkie linie odnoszące się do pomiarów wilgotności względnej i punktów rosy będą
niewidoczne, choć będą mogły działać. Pomiary wilgotności względnej na zewnątrz oraz minimalna i
maksymalna wilgotność względna pozostaną widoczne w poszczególnych programach.
Rozszerzony: Linie odnoszące się do wilgotności względnej i punktów rosy pozostają widoczne.
Maksymalny: Sekcje 21-00 i 22-00 pozostają widoczne i użytkownik ma do nich dostęp.
Ponadto DZIAŁANIE DOZWOLONE 01-02 nie może zostać ustawione, jeżeli POZIOM
UŻYTKOWNIKA nie jest ustawiony na 'Maksimum'.

20-02

WPROWADZENIE GODZIN BLOKADY (BLOKADA / BRAK BLOKADY)
Rejestracja: blokada / brak blokady.
Jeśli ten port jest "wybrany" i podłączony, ta linia jest widoczna. Często jednak tak nie jest. Jest to
port używany przez zakład energetyczny. Wskazuje on na początek i koniec okresów blokady. W
tych okresach funkcje komputera są zablokowane.
Wyjście alternatywne: port wejścia do włączenia godzin blokujących może być również podłączony
do wyłącznika drzwi. Podłączenie urządzenia godzin blokujących zablokuje każde działanie. Nie ma
od tego wyjątków

20-03

ALARM ZEWNĘTRZNY (OTWARTE / ZAMKNI’TE)
Jeśli nie jest używany, ta linia również pozostaje niewidoczna. Jeśli jednak port ten jest używany,
wskazuje czy alarm zewnętrzny jest "zamknięty" czy "otwarty". Jest to wskazane w linii 18-01, alarm
nr 2.
Podłączony wejściowy kontakt alarmu uruchamia alarm zewnętrzny. W ten sposób na przykład
może zostać wykryte uszkodzenie kabla.

20-04
20-05
20-06
20-07
20-08*
20-09
20-10
20-11
20-12

SUSZENIE / ROZGRZEWANIE WIDOCZNE
SUSZENIE / GOJENIE WIDOCZNE
PO SUSZENIU WIDOCZNE
CHŁODZENIE / PRZECHOWYWANIE WIDOCZNE
USUWANIE WILGOCI WIDOCZNE
SCHŁADZANIE WIDOCZNE
KONTROLA CO2 WIDOCZNA
KONTROLA SKRAPLANIA WIDOCZNA
PROGRAMU WŁĄCZAJĄCEGO WIDOCZNE

Jeśli program nie jest używany można go uniewidocznić na wyświetlaczu ACT. Ułatwia to obsługę
ACT/ACC.
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6.20 21-00

USTAWIENIA GŁÓWNE INSTALATORA

21-01

SKASOWANIE CZASU ALARMU
[0.30]
Kilka alarmów jest w stanie zatrzymać w całości lub częściowo program, po komunikacie. Patrz 1801. Jeśli alarm jest włączony, po pewnym czasie jego przyczyna może zniknąć (czas skasowania
alarmu). Jeśli tak się nie stanie, akcja będzie trwała dalej. Programy używające nagrzewnicy
wymagają krótszego czasu skasowania alarmu (np. 20 minut) niż programy używające świeżego
powietrza z zewnątrz. Czas, jaki należałoby ustawić zależy też od tolerowanego odchylenia. Małe
odchylenie dopuszczalne jest przez czas dłuższy niż duże. 50-minutowy czas skasowania alarmu
jest czasem praktycznym dla temperatury kanału (bez nagrzewnic) w połączeniu z tolerowanym
odchyleniem kilku stopni.

21-02

INICJALIZACJA KLAPY WLOTOWEJ (wersja roln. rozszerzona)
Po wybraniu "tak" inicjalizacja klapy nastąpi natychmiast. Po zakończeniu linia powróci do stanu
"nie". Podczas inicjalizacji czujnik pozycji klapy sprawdza jej położenie. Otwarcie i zamkniecie to
odpowiednio 0% i 100%.
Jeżeli system ACC jest zablokowany przez blokujący załącznik czasowy inicjalizacja jest
niemożliwa. Po pamięciowym alarmie ACC automatycznie zainicjuje klapy.
CZAS ROBOCZYY KLAPY WLOTOWEJ (wersja roln. podstawowa)
[60]
W wersji roln. Podstawowej można ustalić czas roboczy klapy wlotowej. Jest to czas potrzebny, by
klapa mogła się przemieścić od całkowitego zamknięcia do całkowitego otwarcia. Klapa wlotowa nie
jest już wyposażona w element sterowania ze sprzężeniem zwrotnym. Jeżeli wymagana pozycja
wynosi 0% lub 100%, klapa będzie całkowicie zamknięta lub całkowicie otwarta. W tych pozycjach
układ jest samokontrolujący.

21-03* INICJALIZACJA KLAPY WYLOTOWEJ
21-04

CZAS DZIAŁANIA KLAPY WYLOTOWEJ (dla wersji podstawowej oraz rozbudowanej rolnictwa) [60]
Czas pracy klapy wylotowej jest używany gdy tylko ACC nie steruje wylotem (program podstawowy
nigdy nie steruje wylotem). Jeśli ACC steruje wylotem, wpisz 0 sekund. Czas pracy jest używany
przez program CO2.

21-05

INICJALIZACJA NAGRZEWNICY (wersja roln. rozszerzona)
RUNNING TIME HEATING VALVE (wersja roln. podstawowa)
Set by the Installer. Running-time from closed (0%) to open (100%)

[60]

21-06

IMPULS KLAPY WLOTOWEJ
Np. 3 sekundy. Klapy są regulowane takimi właśnie impulsami.

21-07

PRZERWA KLAPY WLOTOWEJ
np. 15 sekund. Zależy od prędkości silniczka napędu klapy.

21-08

IMPULS NAGRZEWANIA
Patrz linia 21-05. Dla regulatora gazowego należy zwykle ustawić na 2 sekundy.

21-09

PRZERWA NAGRZEWANIA
Patrz linia 21-06. Dla regulatora gazowego, należy go ustawić na 50 sekund, bo większość
regulatorów gazowych porusza się dość szybko.

21-10

BEZPIECZNA POZYCJA KLAPY WLOTOWEJ
[50]
Wbudowane zabezpieczenie. Wartość wskazuje minimalną pozycję klapy wlotowej, przy której
mogą uaktywnić się nagrzewnice. Jeśli nagrzewnica umieszczona jest na zewnątrz, taka wartość to
minimum 40 do 50%. Nagrzewnica włącza się jedynie w przypadku zmierzenia większej wartości.
Jeśli nagrzewnice znajdują się wewnątrz, odpowiednią wielkością jest 20 do 30%.

21-11

MINIMALNY CZAS WENTYLACJI ZEWNĘTRZNEJ
[0.30]
Dla niektórych programów wystąpi recyrkulacja, ale nie przed minimalnym okresem wentylacji
zewnętrznej. Wentylacja zewnętrzna krótsza niż np. 5 minut nie będzie wymagać recyrkulacji.
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21-12

DELTA OCZEKIWANIA RECYRKULACJI
[0.30]
Okresy wentylacji wewnętrznej (recyrkulacji) nie powinny mieć miejsca za szybko po sobie. Ta
wartość określa tę przerwę. Odnosi się jednak tylko do recyrkulacji będącej rezultatem zbyt dużych
różnic w temperaturze produktu.

21-13

[0.30]
CZEKANIE CONTROLI CO2
W celu ograniczenia wentylacji, w przypadku dużych stężeń CO2, można ustawić czas czekania
pomiędzy dwiema kolejnymi wentylacjami. Zapobiega to również wentylacji powietrzem
zewnętrznym jeśli uszkodzeniu ulegnie czujnik. Więc, przy wpisaniu 4 godzin, wentylacja CO2 nie
uruchomi się w czasie 4 godzin po poprzedniej, nawet jeśli stężenie CO2 będzie za wysokie.

21-14

KASOWANIE DATY GODZIN PRACY
[31.07]
Całość godzin pracy jest rejestrowana łącznie dla każdego programu. Liczniki kasowane są raz do
roku. Można podać tu datę tej czynności. Sugerowana data: pierwszy sierpnia.

21-15* CZAS PRZEŁĄCZANIA NADMUCH / WYCIĄG
Ta wartość określa przerwę między zmianą kierunku wentylatorów z nadmuchu do wyciągu.

[30]

21-16* CZEKANIE NA ZMIANĘ KIERUNKU WENTYLATORÓW 1
[3]
21-17* CZEKANIE NA ZMIANĘ KIERUNKU WENTYLATORÓW 2
[30]
Określa okres odczekania dla grup wentylatorów 1 i 2 po zmianie nadmuch/wyciąg.
Zabezpieczenie. Gdy wentylator nadmuchuje, nigdy nie zmieniaj akcji na wyciąg natychmiastowo.
Musi istnieć przerwa w zmianie kierunku co najmniej 30 do 60 sekund (suma zwłoki i okresu
oczekiwania).
21-18

CZEKANIE KLAPY WLOTOWEJ
[0]
Normalnie ustawione na zero. W miarę potrzeb można ustawić czas maksymalnie do 95 minut.
Oznacza to, że po tym, jak wentylatory są uruchomione do wentylacji zewnętrznej istnieje zwłoka
przed otwarciem klap wlotowych. Ma to zastosowanie w programach: Suszenie/Podgrzewanie,
Suszenie/Gojenie, Po suszeniu i Chłodzenie/Przechowywanie.

21-19

WYJŚCIE WIELOFUNKCYJNE
wersja roln. podstawowa: 0> klapa L/P / 1> program wyłączający
wersja rozbudowana: 0> nieaktywne / 1> schładzanienie /
2> Kontrola kondensacji / 3> Program wyłączający.
Dokonaj wyboru. Jedna funkcja za jednym razem. Funkcje nie wybrane pozostają na ekranie
niewidoczne.
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6.21 22-00

USTAWIENIA CZUJNIKÓW INSTALATORA

Uwaga: Histereza jest różnicą przełączania. Innymi słowy - mała martwa strefa wokół ustawionej
temperatury i wilgotności względnej. Zapobiega to ciągłemu włączaniu i wyłączaniu urządzeń.
22-01

HISTEREZA TEMPERATURY PRODUKTU
[0.3]
Ta histereza jest używana przez wszystkie programy wykorzystujące informację o temperaturze
produktu (tylko Chłodzenie / Przechowywanie używa własnego ustawienia histerezy produktu).
Praktyczna wartość 0.3°C.

22-02

HISTEREZA WZGLĘDNEJ WILGOTNOŚCI PRODUKTU

22-03

DODATKOWA HISTEREZA TEMP. PRODUKTU CHŁODZENIE / PRZECHOWYWANIE
[0.5]
Dodatkowa histereza dodana do histerezy temperatury produktu C/P (12-19). Jeśli odchylenia
temperatury produktu są większe niż histereza dodatkowa + histereza produktu, kontrola
temperatury ma zawsze pierwszeństwo przed kontrolą wilgotności względnej
(Chłodzenie/Przechowywanie).
Praktyczna wartość: 0.5°C.
UWAGA: Przede wszystkim wyłączyć sterowanie, tak że chłodzenie / przechowywanie zawsze na
min/max. wilgotności względnej na zewnątrz, ustawić dodatkowo histerezę chłodnego powietrza
zewnętrznego na 0.0°C

22-04

HISTEREZA TEMPERATURY KANAŁU
Dla akcji opartych na temperaturze kanału. Praktyczna wartość 0.3°C.

22-05

DODATKOWA HISTEREZA TEMPERATURY KANAŁU
[4.0]
Dodatkowa histereza dodana do histerezy temperatury kanału. Jeśli odchylenia temperatury są
większe niż histereza dodatkowa kanału+ histereza kanału, nagrzewnice będą włączane /
wyłączane. Uwaga: nagrzewnice gazowe powodować będą zaburzenia rzędu 30% maksymalnej
wydajności. Sięgać one mogą 30% dla 15°C limitu, tzn. 4-5°C. W takim przypadku dodatkową
histerezę ustawić trzeba na " 3°C. Oprócz tego w przypadku dużej liczby nagrzewnic zaleca się
kontrolowanie części z nich termostatem w powietrzu zewnętrznym.

22-06

HISTEREZA PUNKTU ROSY
Ma zastosowanie gdy kontrola jest oparta na różnicy punktów rosy. Praktyczna wartość: 1°C.

[1.0]

22-07

HISTEREZA TEMPERATURY HALI
Ma zastosowanie dla kontroli opartej na temperaturze hali. Praktyczna wartość: 0.3°C.

[0.3]

22-08

HISTEREZA PROGRAMU WŁĄCZAJĄCEGO
[0.3]
Linia ta określa strefę martwą pomiędzy "wł" a "wył". Większość przyjmowanych wartości histerezy
(naddatku temperatury) w tym programie jest symetryczna (dwustronna). Razem z histerezą
Schładzania, ta Wyłączeniowa Wartość Histerezy działa po jednej stronie punktu wodzącego. W
celu uzyskania szerszej informacji - patrz: poniższy przykład.
Przykład: Wybrana funkcja programu wyłączania nagrzewa (lub nawilża). Wymagana temperatura
ustalona jest na 20°C, histereza ustalona jest na 1°C. Urządzenie grzewcze rozpocznie działanie od
19°C (lub mniej) temperatury pomiarowej. Zakończy je natomiast na 20°C.
Jeżeli "zostało wybrane schładzanie" (lub suszenie) histereza działa tak samo w drugą stronę.
Punkt początkowy na 21°C lub wyżej, a punkt końcowy na 20°C lub niżej.

22-09

[1000]
HISTEREZA STĘŻENIA CO2
Jednostronna histereza. Przykład: wymagane stężenie CO2 = 4000 ppm, histereza = 1000 ppm.
Wentylacja rozpocznie się przy stężeniu 4000 ppm lub wyższym a zakończy przy stężeniu 3000 lub
niższym.

22-10

USTAW WZGLĘDNĄ WILGOTNOŚĆ PRODUKTU 1
[95]
Jeśli nie jest podłączony czujnik wilgotności względnej, należy tę wartość wprowadzić tu. Umożliwi
to kontrolę wilgotności względnej i punktu rosy.
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22-11

USTAW WZGLĘDNĄ WILGOTNOŚĆ PRODUKTU 2
[95]
Jeśli nie jest podłączony czujnik wilgotności względnej, należy tę wartość wprowadzić tu. Umożliwi
to kontrolę wilgotności względnej i punktu rosy.

22-12

USTAW WZGLĘDNĄ WILGOTNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ
[80]
Jeśli nie jest podłączony czujnik wilgotności względnej, należy tę wartość wprowadzić tu. Umożliwi
to kontrolę wilgotności względnej i punktu rosy.

22-13

[2000]
USTAWIENIE ZAKRESU CZUJNIKA CO2
Podwójna funkcja:
* jeśli podłączony czujnik CO2 ma charakterystykę liniową, ustawia się w tym miejscu zakres skali
czujnika, wyrażony w ppm (0,1% = 1000 ppm). Np. jeśli mamy czujnik 0-10.000 ppm (0-1%) należy
wpisać w tym miejscu 10.000.
* Jeśli nie jest podłączony czujnik, można w tej linii zmienić ustawioną wartość.

22-14

TYP CZUJNIKA CO2 0> Priva, 1>Siemens, 2> linearny 0-1 V, 3> Linearny 0,2-1 V [Linearny 0,2-1 V]
Ponieważ czujniki CO2 Priva i Siemens nie mają liniowej charakterystyki sygnału, sygnał jest
przepisywany programowo. Jednakże większość czujników ma sygnał o liniowej charakterystyce.
Sygnały liniowe występują w dwóch wariantach: sygnał 0-1 V i sygnał 0,2-1 V. Jeśli przekształcony
został sygnał 0-20 mA, zastosujemy wartość wpisu 0-1 V. Jeśli przekształcony został sygnał 4-20
mA, użyjemy wpisu 0,2-1 V. (Jeśli używamy czujnika o sygnale w postaci natężenia prądu, musimy
przekształcić go w sygnał napięciowy. W tym celu należy podłączyć rezystor 50 Ω pomiędzy "-" a
"S" wejścia 0-1 V przy ACC).

Strona 52

Instrukcja obsługi systemu ACT/ACC ROLNICTWO

7

DIAGNOSTYKA - WYSZUKIWANIE USZKODZEŃ AUTOMATYKI

Przed przystąpieniem do analizy uszkodzeń, należy upewnić się, czy wentylatory, nagrzewnice, agregaty
chłodzące itd. funkcjonują, czy tablica rozdzielcza ustawiona jest w trybie automatycznym i czy przełączniki
pozostające w związku z uszkodzeniem znajdują się w ustawieniu "1". Jeśli istnieją wątpliwości, najpierw
należy wykonać "analizę uszkodzeń instalacji elektrycznej", opisanej w instrukcji do instalacji elektrycznej.
Problem
- brak sterowania jakimkolwiek urządzeniem
- mrugające światło na wyświetlaczu ACC (pierwsza linia, "A" lub "T")
- nie widać stron 21 i 22
- klawisze ACT nie reagują
- wskaźnik temperatury wskazuje 100°C
- napis "Błąd wewnętrzny" na wyświetlaczu
- linii lub programu wymienionego w instrukcji nie można znaleźć na wyświetlaczu
- zgodnie ze wskazaniami automatyka jest włączona, ale występuje brak działania
- podczas startu programu komputerowego Optilink na ekranie ukazuje się "błąd 4"

Możliwa przyczyna
(cyfry odnoszą się do tabeli poniżej)
1-2-3-4-5-6-7
8
9
10
11-12-13-14
15-16
9-14-17-18
19
20-21

Tabela 9: Analiza uszkodzeń automatyki
Nr

MOŻLIWA PRZYCZYNA

ROZWIĄZANIE

1

Przepalony bezpiecznik ACT
(martwy wyświetlacz)

- wymień bezpiecznik

2

Tablica umieszczona
nieprawidłowo

- zobacz analiza uszkodzeń w instrukcji do instalacji elektrycznej

3

Brak programu

- przejdź do 07-01 "wybór programu" i wybierz wymagany program

4

Sterowanie jest zablokowane

- Odszukaj linię 20-02 i sprawdź, czy sterowanie jest zablokowane

5

Sterowanie jest poza granicami
czasu startu i stopu

- Przejdź do 02 "ustawienia timera" i sprawdź je

6

Sprawdź w 08 "program ręczny"
czy funkcjonuje odnośny
program

- Przejdź do hali, której dotyczy problem
- Przejdź do 07-01 "wybór programu"
- Uruchom "program ręczny"
- Przejdź do "08 program ręczny"
- Przełącz funkcję zegarową na "wył" (08-07).
- Upewnij się, że sterowanie nie jest zablokowane, jeśli jest (patrz linia 20-02. Linia
ta jest niewidoczna jeśli nieużywany jest port wejścia).
- Uruchom sterowanie, które chcesz sprawdzić. Np. jeśli chcesz sprawdzić
wentylator, przestaw 08-02 na "wł". Przeczytaj rozdział "7.2 PROGRAM RĘCZNY"
aby zapoznać się z innymi opcjami oraz uwagi na końcu tego rozdziału.
- Jeśli sterowanie pracuje poprawnie w trybie ręcznym, instalacja nie jest
uszkodzona. Błąd musi tkwić w ustawieniach programu automatycznego, np.
Chłodzenie/Przechowywanie. Dla każdego programu, instrukcja zawiera informacje
o tym, jak odszukać uszkodzenie. W tym celu przeczytaj opis danego programu
oraz uwagi na końcu rozdziału opisującego dany program.
- Jeśli instalacja nie uruchamia się w trybie PROGRAM RĘCZNY wykonaj analizę
uszkodzenia instalacji elektrycznej, opisaną w instrukcji.

7

ACC-IN lub ACC-OUT nie
działają (dioda musi się świecić)

- Sprawdź bezpiecznik ACC.

8

Wystąpił alarm

- Znajdź halę, której dotyczy alarm. Na ekranie tej hali mruga pierwsza wyświetlana
linia.
- Przejdź do 18-01 "rodzaj alarmu" żeby zobaczyć jego opis.
- Zajrzyj do rozdziału 7.18 niniejszej instrukcji aby znaleźć przyczynę alarmu.
- Jeśli opis podaje "alarm zewnętrzny" oznacza to, np. że wyskoczył bezpiecznik
termiczny, że może wciśnięty być przycisk alarmowego unieruchamiania instalacji,
że wystąpił zanik zasilania lub, że włączona jest ochrona przed mrozem lub przed
przegrzaniem.

Strona 53

Instrukcja obsługi systemu ACT/ACC ROLNICTWO
- Jeśli mruga litera "T", oznacza to alarm przerwy w kontakcie, tj. komunikacja
pomiędzy ACT a ACC zanikła chwilowo lub całkowicie. Wyłącz alarm w 00
TERMINAL ACT10, w linii 01-05. Jeśli alarm nie wyłączy się lub jeśli nie można
przejść do danej hali należy skontaktować się z serwisem.
9

Poziom obsługi użytkownika
ACC jest przełączony na
"podstawowy" lub "rozszerzony"

- Przestaw poziom obsługi użytkownika na "maximal" w linii 20-01 danej hali.

10

Dozwolone operacje są w pozycji
"off"

- Przełącz poziom wyświetlania na maksymalny w 00 ACT10 TERMINAL w linii 0104
- Przełącz operacje na "wł" w 00 ACT10 TERMINAL" w linii -2-08

11

Brak zainstalowanych czujników

- Sprawdź ustawienia w rozdziale 06 WYBÓR CZUJNIKÓW

12

Odczyty w kanale zbyt
wysokie/niskie

- Sprawdź ustawienia limitu górnego 18-12 i dolnego 18-13 na czujnikach kanałów

13

Czujnik lub jego przewód
uszkodzone.

- Sprawdź w 05 ODCZYTY CZUJNIKÓW czy czujnik wskazuje 100°C, jeśli dany
czujnik jest obecny
- Jeśli wskazywana jest temperatura 100°C, oznacza to zwarcie między zimnym a
gorącym przewodem czujnika

14

Brak czujnika

- Na wyświetlaczu ACT czujnik jest rzeczywiście niewidoczny, natomiast w
programie Optilink - jest.

15

Wewnętrzna pamięć błędów
została wyczyszczona

- Wystąpiło chwilowe przepięcie w sieci zasilającej. Naciśnij INFO (F1) aby usunąć
tę wiadomość. Następnie sprawdź wszystkie ustawienia. Jeśli masz wątpliwości
skontaktuj się z serwisem.
- Bateria podtrzymująca mogła ulec wyczerpaniu. Usuń wiadomość naciskając
INFO (F1). Odłącz urządzenie od zasilania i po 15 minutach podłącz z powrotem.
Jeśli komunikat ukaże się ponownie, bateria jest wyczerpana.

16

Błąd wewnętrzny....

Skontaktuj się z serwisem

17

Masz wersję podstawową
systemu Rolnictwo [AGRI
BASIC]

Linie oznaczone * nie działają w wersji AGRI BASIC - i dlatego ich nie ma.

18

Program jest niewidoczny

- W 20 ACC-10 SYSTEM możesz wybrać, które części programu są widoczne, a
które - nie.
- Użyto niewłaściwego urządzenia wyjścia (może tak być w przypadku schładzania,
kontroli skraplania oraz programu włączającego).

19

Automatyka steruje ale nadal....

- Tablica rozdzielcza nie jest ustawiona w położeniu Automatic.
- Przełącznik danego urządzenia znajduje się w pozycji "0" (np. w przypadku
wentylatora).
- Wyłącznik znajduje się w pozycji "wył"
- Przeprowadź analizę usterek wg opisu w instrukcji instalacji elektrycznej.

20

ACT ma nieprawidłowe
ustawienia

- Ustaw poziom wyświetlacza na "maksymalny" w 00ACT10 TERMINAL w linii 0104
- Sprawdź, czy 02-01 "Numer hali" wskazuje "0"
- Sprawdź, czy 02-02/03 prędkość komunikacji jest ustawiona prawidłowo
- Sprawdź, czy w 02-10 "Optilink" wybrano prawidłową opcję
- Sprawdź, czy w "pętla 20mA" wybrano właściwą opcję (musi być ustawione na
"używana" jeśli jest obecny RSC-20).

21

Przewód pomiędzy ACT lub RSC
a komputerem PC nie jest
zainstalowany prawidłowo

- Sprawdź połączenie
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PRZYKŁADOWE USTAWIENIA "CHŁODZENIE/PRZECHOWYWANIE"

W tym rozdziale znajduje się przykład konfiguracji "CHŁODZENIE/PRZECHOWYWANIE" pokazane są krok
po kroku.
Podstawowe zasady:
Chcemy zmienić temperaturę wsadu ziemniaków z temperatury bieżącej do 7.0°C w ciągu 60 dni.
Wentylacja może się odbywać jedynie w nocy, od 23:00 do 7:00. Powietrze na zewnątrz musi być
przynajmniej o 2°C zimniejsze niż temperatura produktu. Powietrze wentylujące musi mieć temperaturę
przynajmniej 5°C, a maksymalna różnica temperatur między powietrzem wdmuchiwanym a temperaturą
produktu wynosić ma 3.0°C. Jeśli powietrze z zewnątrz nie będzie nadawać się do chłodzenia, wentylatory
maja działać przez 20 min co 24 godziny.
UWAGA:

Upewnij się, że przełącznik wyboru funkcji na tablicy rozdzielczej jest w pozycji "2" (automat)
i, że wszystkie przełączniki operacyjne są w pozycjach "1" lub "2" dla danych hal.

1. Przejdź do hali, którą wybrałeś, przy pomocy klawiszy HALA "-+". Górna linia na ACT wskazuje halę, w
której się znajdujesz.
2. Przejdź do strony 12 "CHŁODZENIE/PRZECHOWYWANIE" klawiszami STRONA "-+". Druga linia
wskazuje stronę, na której się znajdujesz.
3. W linii "09 ostateczna temperatura produktu" wprowadź 7°C. Klawiszami LINIA "-+" możesz przejść do
następnych linii. Trzecia linia wskazuje numer linii. Klawiszami WARTOŚĆ "-+" możesz zmienić
ustawienie (linia 4).
4. W linii "10 okres schładzania" wprowadzasz 60 dni. Obecnie wymagana temperatura produktu będzie
każdego dnia trochę niższa. Po 60 dniach wyniesie 7.0°C.
5. W linii "12 minimalna różnica temp. na zewnątrz-temp. produktu" wprowadź -2.0°C. Wentylacja
powietrzem z zewnątrz będzie miała miejsce jedynie gdy temperatura na zewnątrz będzie o 2.0°C niższa
niż średnia temp. produktu.
6. W linii "13 max. różnica kanał-produkt" wprowadź teraz -3.0°C. Różnica pomiędzy temp. kanału a temp.
produktu nie powinna być teraz większa niż 3.0°C. Jeśli tak się stanie, zostanie uaktywniona wentylacja
powietrzem mieszanym.
7. W linii "15 min. temp. kanału" wprowadź 5°C. Temperatura kanału nie powinna teraz wynosić mniej niż
5.0°C. Jeśli wyniesie mniej niż 5.0°C, zostanie uaktywniona wentylacja powietrzem mieszanym.
Najważniejsze ustawienia dla "CHŁODZENIE/PRZECHOWYWANIE" są teraz ustawione. Pozostałe
ustawienia (min. temp. na zewnątrz, min/max wilgotność względna na zewnątrz oraz max Delta temp.
mogą być wprowadzone jako opcja).
8. Przejdź na stronę 02 "USTAWIENIA TIMERA"
9. W linii "01 czas rozpoczęcia 1" wprowadź 23:00.
10. W linii "02 stop 1" wprowadź 7:00. Sterowanie będzie aktywne w godz. od 23:00 do 7:00.
11. W linii "17 max. okres wył. wentylatorów" wprowadź 24:00
12. W linii"19 czas recyrkulacji" wprowadź 20 min. Po każdym okresie 24 godzin wyłączenia wentylatorów,
będą one włączane na 20 minut dla recyrkulacji (tylko pomiędzy czasami startu i stopu).
13. Przejdź do strony 07 "WBÓR PROGRAMU"
14. W linii 07-01 "wybór programu" ustaw "chłodzenie/przechowywanie" . Jeśli używasz programu dla
nowego wsadu ziemniaków, należy wyzerować krzywą temperatury. Obecna temp. produktu będzie
podstawą schładzania. Wyzerowanie krzywej temperatury odbywa się poprzez wybranie 07-01
"zerowanie krzywej temperatury" (ostatnia opcja). Następnie aktywuje się 07-01 "chłodzenie
przechowywanie".
15. Przejdź do strony 12 "CHŁODZENIE/PRZECHOWYWANIE"
16. W linii 20 "status" możesz sprawdzić bieżącą działalność programu "CHŁODZENIE /
PRZECHOWYWANIE" . Dla uzyskania dodatkowych informacji zajrzyj do rozdziału 7.12
CHŁODZENIE/PRZECHOWYWANIE", a w szczególności do UWAG.
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KONSERWACJA INSTALACJI

Niniejszy rozdział zawiera informacje o konserwacji, którą może wykonywać użytkownik.
-

-

Można przecierać tablicę rozdzielczą przy pomocy miękkiej ściereczki (tylko wodą). Nie są wymagane
inne działania
Co najmniej co 6 miesięcy należy sprawdzić i przetestować zabezpieczenia. Chodzi tu o odczyty
wymienione w rozdziale 2.2 "UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA". Należy zwrócić szczególną
uwagę na prawidłowe funkcjonowanie przycisku awaryjnego unieruchomienia urządzeń. Podczas
testowania zabezpieczeń należy też sprawdzić działanie lampek sygnalizacji alarmowej.
Wentylatory można czyścić jedynie, gdy główny wyłącznik oraz ich własny wyłącznik znajdują się w
pozycji "0".
Siatki zabezpieczające można zdjąć z wentylatorów jedynie gdy zasilanie systemu jest podwójnie
zablokowane (np. wyłącznik funkcyjny i przełącznik rodzaju działania znajdują się w pozycjach "0").

UWAGA!

Jeśli będzie konieczne przebywanie w komorze ciśnieniowej w momencie, gdy instalacja nie
jest wyłączona, musisz być świadomy zagrożeń. Są to: duże natężenie hałasu,
nieprzewidziany ruch klap zwrotnych oraz nieosłonięte wloty wentylatorów.
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